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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022. 
 

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 10 de maio de 2023, podendo ser prorrogada, desde que não 
exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da Lei nº 8.666/93. 
 
Ao quinto dia do mês de maio de 2022, na Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, foram Registrados os 
Preços para a eventual e/ou futura aquisição de Serviços de Segurança Desarmada; com agentes 
registrados nos órgãos oficiais; para atendimento de eventos municipais; uniformizados e com os 
equipamentos necessários para desempenhar as funções exigidas, para uso do Município de Herval 
d'Oeste pelo período de 12 (doze) meses; conforme descrito no quadro abaixo , celebrado entre o 
Município de Herval d’Oeste, inscrito sob  CNPJ nº82.939.430/0001-38, neste ato representada pelo 
Senhor MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal, e a empresa MIDAS SEGURANÇA PRIVADA,  
inscrita sob CNPJ nº 38.092.528/0001-00; neste ato representado pelo Sr. DIELSON ROSA,  Sócio 
Administrador, em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 023/2022 pelo Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, 
bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais 
são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição. 
 
A Gestão e fiscalização da presente; Ata de registro de preços ficará a cargo dos servidores nomeados 
para este fim, nos termos da IN CCI Nº 001/2015. 
 
Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecidas a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos 
termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei nº 8.666/93. 
 

Valor total desta Ata: R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais) 
 

Herval d’Oeste, em 10 de maio de 2022. 
 
 
 
 
MAURO SÉRGIO MARTINI.  DIELSON ROSA. 
Prefeito Municipal.  Sócio Administrador.  
Pelo município. Pela empresa.  
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
RAPHAEL ANZOLIN WITTE. RUBENS ANTÔNIO CORREIA. 
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ANEXO ÚNICO - SERVIÇOS REGISTRADOS 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNIT. 
REFERÊNCIA 

 

01 

Serviços de Segurança Desarmada; com agentes 

registrados nos órgãos oficiais; para atendimento de 

eventos municipais; uniformizados e com os 

equipamentos necessários para desempenhar as 

funções (rádios comunicadores e afins). 

 

 

DIÁRIA. 

 

100 

 

R$ 199,50 

 
 

1. DAS CONDIÇÕES. 

 

1.1. Atuar em todo o perímetro do(s) evento(s)/local(is), com formação de equipes, se necessário. 

 

2.2 . Os agentes de segurança deverão circular ou montar postos de vigilância com a finalidade de prevenir, 

controlar e combater pequenos delitos e irregularidades, zelar pela segurança do público, das pessoas e das 

estruturas que atendem aos eventos, escoltar pessoas e mercadorias, controlar entrada de pessoas no 

perímetro, no acesso ao palco e outras dependências existentes que necessitem de vigilância. 

 

2.3 . Frequência e Periodicidade da execução dos serviços: A frequência e periodicidade da execução 

dos serviços serão de acordo com a necessidade estabelecida pela Secretaria, conforme a natureza e agenda 

dos eventos. 

 

2.4 . Prazo: A Secretaria deverá agendar os serviços com a empresa contratada com no mínimo 72 (setenta 

e duas) horas de antecedência do início do evento e, reserva-se o direito de alterar quantidades solicitadas a 

qualquer hora, conforme suas necessidades e o interesse público. 

 

2.5 . Execução dos serviços: As datas, horários e locais dos eventos serão comunicados em até 120 (cento e 

vinte) horas de antecedência. 

 

2.6 . Local de execução dos serviços: Perímetro do evento e/ou conforme necessidade apresentada pela 

Secretaria. 

 

2.7 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

a) Fornecer aos agentes de segurança rádios comunicadores, necessários a demanda dos serviços, para 

interligar os trabalhos dos seguranças. 

b) Enviar ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência a relação nominal e 

respectivo número de CPF dos agentes de segurança que prestarão serviços no evento, comunicando 

qualquer alteração. 

c) Arcar com todas as despesas de alimentação e transporte entre outras necessidades de qualquer 

natureza para com os agentes de segurança. 

d) Fornecer uniformes, rádios, e complementos para a adequada guarda e desempenho das atividades nos 

eventos. 

http://www.hervaldoeste.sc.gov.br/
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e) Recomendar ao agente de segurança que a força deverá ser utilizada somente em legítima defesa, própria ou 

de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio do CONTRATANTE, depois de esgotados todos os outros meios 

para a solução de eventual problema, conforme a boa técnica ministrada nos cursos e treinamentos 

recebidos; 

f) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida 

para atuar nas nos eventos. 

g) Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI - Equipamento de Proteção Individual, 

quando for o caso; 

h) Relatar as ocorrências durante o evento para o representante da Secretaria de Turismo e Cultura que 

estiver responsável no dia do evento. 

i) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das atribuições dos agentes de segurança, previstas neste Termo de 

Referência; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas as suas empregados quando em 

serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 

para o exercício da atividade de agente de segurança. 

k) Providenciar imediata substituição no caso de faltas do agente de segurança. 

l) Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causados pelo 

agente de segurança, a terceiros ou ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada sua 

responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93; 

m) Os agentes de segurança deverão estar no local com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, em 

relação ao horário solicitado. 

n) Deixar o posto ou área de vigilância determinada somente após o encerramento do tempo previsto para o 

evento, salvo em situações de extrema necessidade ou emergência, após ter alertado o responsável. 

o) Fazer a devida inspeção dos locais dos eventos, em especial aqueles de maior suspeita ou vulnerabilidade; 

p) Colaborar com as Polícias Civil e Militar, nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações do 

evento, facilitando, se possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de 

eventual acontecimento inesperado; 

q) Comunicar ao representante da Secretaria, todo acontecimento entendido irregular e que atente contra o 

patrimônio ou evento; 

r) Impedir todo o tipo de atividade que ofereça risco à segurança do evento, em caso de tumultos, sinistros e 

demais problemas junto aos eventos, utilizar toda técnica necessária para que se mantenha toda a calma, e, 

se necessário, chamar os órgãos de segurança oficiais inerentes, para a solução mais adequada; 

Declaro que cumpro e concordo com todos os itens estabelecidos em edital e especificações constantes no 
termo de referência e Minuta Contratual. 

 
 
 
 
 
MAURO SÉRGIO MARTINI.  DIELSON ROSA. 
Prefeito Municipal.  Sócio Administrador.  
Pelo município. Pela empresa.  
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