ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

CONTRATO N.º 060/2019

Processo Licitatório n.º 075/2019.

Pregão Presencial n.º 044/2019.

O MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ n.º 87.613.535/0001-16, com sede na Avenida Flores da Cunha, número 1264,
Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Milton Schmitz, inscrito no
CPF sob n.º 584.588.168-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro
lado, a empresa MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 13.624.934/0001-46,
estabelecida na Rua Bento Gonçalves, número 1041, Centro, no município de Passo Fundo/RS,
CEP 99.010-010, telefone (54) 3311-8282, e-mail secretaria@mzseguranca.com.br, neste ato
representada por sua sócia, Sra. Águeda Marcéi Mezomo, portadora da Carteira de Identidade
n.º 4041654445, expedida pela SJS/RS e inscrita no CPF sob n.º 514.171.200-10, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente contrato discriminado na
Cláusula Primeira - OBJETO, que será executado, em conformidade ao disposto no Decreto
Municipal n.º 133/2002, Lei Federal n.º 10.520/2002, subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666/93,
demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de Pregão Presencial n.°
044/2019 e à proposta vencedora, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto deste processo a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de vigilância patrimonial desarmada, conforme solicitação da Secretaria Municipal da
Administração e Gestão, através do Of. nº 070/19 - SMA e de acordo com as condições,
quantidades e exigências constantes no edital Pregão Presencial n.º 044/2019 e seus anexos.
1.2 Os serviços a serem contratados estão respaldados pela Lei Municipal n.º 8.290, de 22 de
dezembro de 2017, a qual extingue da Administração Pública Municipal o cargo de Vigilante.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO
2.1 O prazo para início da execução dos serviços é a partir da solicitação formal da Secretaria
Municipal da Administração e Gestão.
2.2 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se com as obrigações assumidas na presente
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais.

Contrato n.º 060/2019

Pág. 1

2.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a Administração contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
2.4 Os serviços serão executados pela CONTRATADA conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do edital Pregão Presencial n.º
044/2019 e seus anexos.
2.5 A prestação dos serviços de vigilância, nos postos fixados pela Administração, envolve a
alocação, pela CONTRATADA, de mão de obra capacitada para:
a) Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo posto, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências
de regularização necessárias.
b) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da
Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e outros de
interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades.
c) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as
medidas de segurança conforme orientação recebida da Administração, bem como as que
entender oportunas.
d) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e
identificadas.
e) Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a
placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área
interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados.
f) Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas
imediações.
g) Comunicar à área de segurança da Administração todo acontecimento entendido como irregular
e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Administração.
h) Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das
instalações da Administração, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na
indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento.
i) Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada
expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o nome,
registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executar.
j) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados nas instalações, sem que estes
estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela instalação.
k) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao responsável pela
instalação e à segurança da Administração, no caso de desobediência.
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l) Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou
ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações.
m) Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores,
de empregados ou de terceiros.
n) Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Administração verificando
as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o
perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade.
o) Manter o(s) vigilante(s) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres, principalmente
para atender a chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados.
p) Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a frequência e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do posto em que estiver prestando seus
serviços.
2.6 A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão ser
cumpridos, pela CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as
condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Os serviços de vigilância serão prestados nas dependências das instalações da
Administração, conforme Anexo I – Termo de Referência - Tabela de Locais. A atividade de
vigilância patrimonial somente poderá ser exercida dentro dos limites dos imóveis vigiados.
Local

Centro Administrativo

Secretaria de Obras

12 (doze) horas diurnas, de segunda-

Quantidade de Empregados por
Posto
2 (dois) vigilantes em turnos de 12

feira a domingo
12 (doze) horas noturnas, de segunda-

(doze) x 36 (trinta e seis) horas
2 (dois) vigilantes em turnos de 12

feira a domingo
12 (doze) horas diurnas, de segunda-

(doze) x 36 (trinta e seis) horas
2 (dois) vigilantes em turnos de 12

feira a domingo
12 (doze) horas noturnas, de segunda-

(doze) x 36 (trinta e seis) horas
2 (dois) vigilantes em turnos de 12

feira a domingo

(doze) x 36 (trinta e seis) horas

Escala de Trabalho

3.2 Nos serviços de vigilância, a unidade de medida adotada consiste em postos de vigilância. A
seguir, são apresentadas as escalas de trabalho a serem utilizadas para dimensionamento da
proposta:
a) 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos
de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
b) 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos
de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
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CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E PAGAMENTO
4.1 O valor global do presente contrato é de R$ 478.999,92 (quatrocentos e setenta e oito mil,
novecentos e noventa e nove reais, noventa e dois centavos), para o período de 12 (doze) meses,
sendo R$ 39.916,66 (trinta e nove mil, novecentos e dezesseis reais, sessenta e seis centavos)
mensais, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, entendido este preço justo e
suficiente para a execução do presente objeto.
4.2 O pagamento será efetuado conforme Decreto Executivo n.º 011/2017, mediante a
apresentação da Nota Fiscal ao Setor de Tesouraria, devidamente vistada e carimbada pelo
Secretário Municipal da Administração e Gestão.
4.3 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento
das contribuições para o FGTS e o INSS comprovando o regular registro de seus colaboradores.
4.4 O pagamento será realizado através de depósito em conta corrente conforme dados
fornecidos pela CONTRATADA.
4.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
4.6 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
4.7 Todos os custos oriundos da realização da execução do presente objeto contratual deverão
ser absorvidos pela CONTRATADA, sendo o Município responsável somente pelo pagamento dos
valores adjudicados no certame.

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o
qual será considerado inexecução contratual;
Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 01 (um) ano;
Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02 (dois) anos.
Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
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Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES
6.1 À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste
instrumento, e daquelas estabelecidas em lei, cabe:
6.1.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente.
6.1.2 Cumprir as posturas do MUNICÍPIO e as disposições legais Estaduais e Federais que
interfiram na execução dos serviços.
6.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
6.1.4 Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços.
6.1.5 Permitir e facilitar, durante a execução do objeto, a fiscalização, supervisão e inspeção dos
mesmos, pelo CONTRATANTE, devendo prestar todos os esclarecimentos necessários quando
solicitado.
6.1.6 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidades especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.
6.1.7 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.
6.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
ao CONTRATANTE.
6.1.9 Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço.
6.1.10 Fornecer, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e do
pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição
do CONTRATANTE.
6.1.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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6.1.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato.
6.1.13 Comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, por meio de
Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por instituições devidamente
habilitadas e reconhecidas.
6.1.14 Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão
de obra nos respectivos postos relacionados no Termo de Referência - Tabela de Locais e nos
horários fixados na escala de serviço elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil,
qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido.
6.1.15 Fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida, conforme a seguir
descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho: calça, camisa de mangas compridas e curtas, cinto de náilon,
sapatos, meias, quepe com emblema, jaqueta de frio ou japona, capa de chuva, crachá, distintivo
tipo broche, livro de ocorrência, cassetete, porta-cassetete, apito, cordão de apito, lanterna 3
pilhas, pilhas para lanterna.
6.1.16 A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme
e equipamentos a seus empregados.
6.1.17 Fornecer os respectivos acessórios ao vigilante no momento da implantação dos postos.
6.1.18 Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos regimes
contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
6.1.19 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes civil e criminal
de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações da Administração.
6.1.20 Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).
6.1.21 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a eventuais
acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da
Administração.
6.1.22 Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, qualificada ou
entendida como inadequada para a prestação dos serviços.
6.1.23 Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
6.1.24 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido.
6.1.25 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das
instalações onde houver prestação dos serviços.
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6.1.26 Os acessórios deverão ser utilizados somente em legítima defesa, própria ou de terceiros,
e na salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos os outros meios para a
solução de eventual problema.

6.2 Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
6.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
6.2.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
6.2.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
6.2.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no edital e seus anexos.
6.2.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com a lei.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA
7.1 O termo inicial do contrato será a contar de 01/08/2019, com vigência de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, com a devida justificativa, mediante
acordo entre as partes, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1 Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII
do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, não cabendo indenização de
qualquer das partes;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio, não
cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO
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9.1 A fiscalização caberá diretamente ao Secretário Municipal da Administração e Gestão ou
através de servidor formalmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei Federal n.º
8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o serviço, observando o
contrato e os documentos que o integram.
9.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando o
serviço que estiver em desacordo com o contrato, obrigando-se, desde já, a CONTRATADA
deverá assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os elementos que forem necessários
ao desempenho de sua missão.
9.3 A fiscalização terá plenos poderes para sustar o que não esteja sendo executado dentro dos
termos do contrato, solicitando providências da CONTRATADA.
9.4 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
9.5 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
9.6 A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado pela fiscalização, a relação dos
profissionais que prestarão os serviços, os quais deverão estar qualificados nos termos da Lei
Federal nº 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83. Para o exercício da profissão, o
vigilante deverá preencher os seguintes requisitos, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº
7.102/83:
a) Ser brasileiro.
b) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
c) Ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau
d) Ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento
com funcionamento autorizado nos termos da Lei nº 7.102/83.
e) Ter sido aprovado em exame psicotécnico e de saúde física e mental.
f) Não ter antecedentes criminais registrados.
g) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
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05 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
05.01 GABINETE DA SECRETARIA
05.01.04 ADMINISTRAÇÃO
05.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.04.122.2002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
05.01.04.122.2002.2828 MANUT CENTRO ADMINISTRATIVO
33227/3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
0001 LIVRE

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS E RURAIS
08.04 GABINETE DA SECRETARIA
08.04.04 ADMINISTRAÇÃO
08.04.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.04.04.122.2002 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
08.04.04.122.2002.2066 MANUT SERV ADMIN SEC OBRAS
33515/3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
0001 LIVRE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO
REAJUSTE
11.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n°
8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela
CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio
contratual.
11.2 O preço ajustado no contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão, ou no
caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente
reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os limites previstos em Lei.
11.3 O objeto da licitação será reajustado, de acordo com a variação nominal do IPCA/IBGE, de
forma anual ou outro índice que legalmente venha substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REPACTUAÇÃO
12.1 As repactuações dos itens envolvendo a folha de salários poderão ser efetuadas com base
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.
Carazinho (RS), 18 de julho de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADA

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA

Este CONTRATO se encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ___-___-______.
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