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CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALARME MAIS 

GLOSSÁRIO 
Para os fins destas Condições Gerais, os termos abaixo, 
independentemente da forma ou do formato utilizados, 
maiúsculos ou minúsculos, em negrito, itálico ou quaisquer 
outras formas e formatos, devem ser entendidos conforme 
os seguintes significados: 
Aplicativo – É um “software” licenciado ao CONTRA-
TANTE pela CONTRATADA para ser instalado em um dis-
positivo eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, 
computador ou smartphone. O download do Aplicativo po-
derá ser efetuado pela página web (www.portose-
guro.com.br/alarmes) ou baixando o aplicativo Alarme 
Mais na AppStore ou Google Play. Para o perfeito funcio-
namento do Aplicativo o CONTRATANTE deverá observar 
as especificações necessárias no momento do download e 
disponibilizadas no Manual do Usuário. Além de constituir 
maior facilidade para o CONTRATANTE, esse aplicativo 
também serve para o CONTRATANTE receber os alertas 
emitidos pela Central de Monitoramento da CONTRA-
TADA, ativar e desativar a Central instalada no imóvel do 
CONTRATANTE à distância. O CONTRATANTE poderá, 
ainda, comunicar-se com qualquer pessoa que estiver no 
ímovel. 
Apoio Móvel – O Apoio Móvel é um serviço opcional que 
poderá ser contratado pelo CONTRATANTE quando o 
CONTRATANTE não confirmar o recebimento da mensa-
gem da CONTRATADA via aplicativo, conforme previsto 
nestas Condições Gerais, e que tem por intuito apoiar o 
CONTRATANTE na verificação da veracidade do sinal re-
cebido na Central de Monitoramento 24 horas, antes de se 
comunicar com segurança pública para pedir socorro ou 
para pedir outra intervenção cabível à autoridade compe-
tente, caso haja sinais de invasão do local. O apoio será 
realizado por um fiscal de alarme designado pela CON-
TRATADA.  
Botão de Alerta – Equipamento sem fio e à prova d’água 
que, quando pressionado, envia sinal de alerta à Central 
de Monitoramento. O acionamento deverá ser feito medi-
ante pressionamento do respectivo Botão de Alerta, exis-
tente nesse equipamento, durante o intervalo mínimo de 03 
(três) segundos, conforme descrito no Manual do Usuário. 
Central Integradora – Equipamento instalado no imóvel 
indicado pelo CONTRATANTE que gerencia e controla os 
sinais emitidos pelos dispositivos.  
Central de Monitoramento 24 horas – Local composto 
por plantonistas ou operadores da CONTRATADA proje-
tado para recepção de sinais oriundos dos sistemas eletrô-
nicos de segurança, nos casos em que faltarem tomada de 
decisão dos usuários do sistema após serem previamente 

comunicados ou em casos de Pânico Silencioso direta-
mente. 
Chaveiro – Equipamento sem fio, que, configurado con-
forme as instruções no Manual do Usuário, ao ser pressio-
nado enviará sinal emergencial de alerta à Central de Mo-
nitoramento 24 horas, bem como Arma e Desarma o sis-
tema. 
Contratada – PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITO-
RAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ/MF sob o n° 02.340.041/0001-52, com sede 
na Alameda Ribeiro da Silva, n.º 275, 2° andar, Campos 
Elíseos, CEP 01217-011, São Paulo / SP, prestadora dos 
Serviços contratados nestas Condições Gerais e os de-
mais serviços previstos na Proposta de Contratação. 
Contratante – Pessoa física ou jurídica que contrata a 
prestação dos serviços prestados pela CONTRATADA, ob-
jeto destas Condições Gerais. 
Disparo de Alarme – Evento que indica que naquele mo-
mento pode estar ocorrendo uma situação de emergência 
no imóvel monitorado do CONTRATANTE do Alarme Mais. 
Envia uma notificação para os contatos dos usuários pre-
viamente cadastrados pelo CONTRATANTE para lhes dar 
ciência do disparo, a fim de que possam comparecer ao 
imóvel para verificarem a ocorrência e, se o caso, aciona-
rem as autoridades policiais. 
Fiscal de Alarme – É o fiscal que apoiará o CONTRA-
TANTE na verificação externa do imóvel caso tenha sido 
contratado o serviço opcional de Apoio Móvel. Sua função 
é de apoio ao CONTRATANTE, meramente técnico e infor-
mativo. Caso a Central de Monitoramento opte por seu aci-
onamento em qualquer outra situação sem a ida do CON-
TRATANTE ao imóvel, será realizada verificação externa 
do local e comunicação por rádios e telefones celulares, 
não lhe cabendo, em qualquer dos casos e hipóteses, o 
combate ou repressão à marginalidade. 
Gravação na Nuvem – É o armazenamento de imagens 
em um servidor on-line de grande capacidade. 
Manual do Usuário – No Manual do Usuário constam as 
informações necessárias para a correta e adequada utili-
zação do Alarme Mais. As instruções constantes no Ma-
nual do Usuário devem ser respeitadas pelo CONTRA-
TANTE. O Manual do Usuário será disponibilizado no apli-
cativo da CONTRATADA. 
Módulo de acionamento inteligente - Dispositivo utili-
zado para acionamento de pontos de energia com tensão 
entre 110/220V e potência de 200 Watts onde estarão os 
equipamentos eletroeletrônicos interconectados.  
Pânico Silencioso - Evento que indica uma situação de 
emergência com o CONTRATANTE do Alarme Mais. A 
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Central de Monitoramento 24 horas será notificada para 
dar andamento nas providências junto aos usuários previ-
amente cadastrados. Este evento pode ser enviado pelo 
chaveiro, site ou pelo aplicativo. 
Proponente – Pessoa física ou jurídica que, interessada 
na contratação do serviço prestado pela CONTRATADA, 
objeto destas Condições Gerais, apresenta proposta na ex-
pectativa de celebração do contrato Proposta ou Pro-
posta de Contratação – Documento por meio do qual o 
proponente, interessado na contratação do Alarme Mais, 
formaliza a respectiva proposta de contratação dos servi-
ços. Nessa proposta ficam registrados os valores respecti-
vos a serem pagos, a quantidade de parcelas, a forma de 
pagamento, entre outros. O Contrato de Prestação de Ser-
viços objeto destas Condições Gerais considerar-se-á ce-
lebrado desde que a CONTRATADA aceite a proposta 
apresentada pelo CONTRATANTE, momento a partir do 
qual o proponente passará a ser efetivamente denominado 
CONTRATANTE e a proposta passará a integrar o referido 
Contrato. 
Relatório de registro de acesso – Permite ao CONTRA-
TANTE visualizar os eventos de entrada e saída das pes-
soas com cadastro na biometria da Central Integradora. 
Esse relatório não desobriga o CONTRATANTE de manter 
procedimentos e/ou outros registros aos quais esteja obri-
gado em virtude de leis. 
Rescisão – Extinção ou encerramento do contrato por des-
cumprimento comprovado de cláusula/obrigação. 
Resilição – Extinção ou encerramento do contrato por von-
tade das partes, independentemente da causa, conforme 
previsão contratual. 
Serviço de Manutenção de Equipamentos – Serviço adi-
cional em que a manutenção e eventuais reparos nos equi-
pamentos e dispositivos do Alarme Mais são realizados 
pela CONTRATADA, em conformidade com as disposições 
estabelecidas nas Condições Gerais. 
Serviço de Monitoramento Eletrônico – Serviço por meio 
do qual os sinais dos dispositivos instalados no imóvel são 
transmitidos ao CONTRATANTE e posteriormente à CON-
TRATADA por meio de transmissão de dados via internet.  
I – CLÁUSULAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
1.1. A CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE o Ser-
viço de Monitoramento Eletrônico, durante 24 horas por 
dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, desde que 
o CONTRATANTE tenha instalado os dispositivos e ati-
vado o serviço no site da CONTRATADA com a criação de 
login e senha, que permitirá ao CONTRATANTE a utiliza-
ção do Alarme Mais no imóvel indicado na Proposta. 
1.2. O Serviço de Monitoramento Eletrônico consiste na 
recepção de sinais transmitidos pelo Alarme Mais por meio 
de dados via internet. A Central de Monitoramento 24 horas 

adotará as medidas adequadas a cada situação, conforme 
condições e determinações definidas no Manual do Usuá-
rio. 
1.3. O CONTRATANTE aceita e reconhece que a pres-
tação do Serviço de Monitoramento Eletrônico está su-
jeito a testes do(s) equipamento(s) no local, bem como 
que para o funcionamento de todo o sistema deste 
Contrato é necessário que o CONTRATANTE tenha e 
mantenha em seu imóvel internet banda larga disponí-
vel e suficiente, eximindo a CONTRATADA de qualquer 
obrigação e responsabilidade. 
1.4. O CONTRATANTE aceita e reconhece que a CON-
TRATADA não será obrigada a prestar o Serviço de Mo-
nitoramento Eletrônico nas hipóteses de (i) suspensão 
ou interrupção, por qualquer motivo, dos serviços dis-
ponibilizados pela(s) concessionária(s) de energia elé-
trica, indisponibilidade do IDC (Internet Data Center), 
Indisponibilidade dos Backbones Nacionais/Internaci-
onais; ou (ii) ocorrência de caso fortuito ou força maior 
ou qualquer evento alheio ao controle possível da 
CONTRATADA que impossibilite a transmissão dos si-
nais dos equipamentos do Alarme Mais à Central de 
Monitoramento 24 horas. 
1.5. O CONTRATANTE deverá entrar em contato com a 
CONTRATADA caso encontre qualquer dificuldade em in-
terpretar as instruções do Manual do Usuário disponibili-
zado no aplicativo da CONTRATADA. 
1.6. O CONTRATANTE declara-se ciente de que o 
Alarme Mais está sujeito a falhas por eventuais atos ou 
omissões de terceiros. A CONTRATADA não será res-
ponsável por quaisquer danos ocorridos em decorrên-
cia de eventuais falhas provocadas por terceiros, que 
impossibilitem, total ou parcialmente, a prestação do 
Serviço de Monitoramento Eletrônico, tais como: (i) fa-
lhas da rede pública de energia elétrica e em especial 
na fiação de sua interconexão, que pode vir a ser cor-
tada, criminosa e intencionalmente, em qualquer lugar 
da rede externa da concessionária de energia elétrica; 
ou (ii) falha induzida ou natural de equipamentos ele-
trônicos.  
1.7. O CONTRATANTE deverá tomar cuidados especiais 
caso possua animal de estimação ou consinta que animal 
de estimação de terceiro ocupe e/ou percorra o imóvel mo-
nitorado. Caso o animal adentre, permaneça e/ou percorra 
o mesmo ambiente em que o sensor estiver posicionado, 
quando o alarme estiver ativado, essas ações do animal 
poderão gerar falsos alarmes no setor. Para prevenir esses 
falsos alarmes, o CONTRATANTE deverá desabilitar a fun-
ção “alarme” do sensor. A função de alarme do sensor 
pode ser desabilitada nas configurações internas do equi-
pamento e pode funcionar apenas como sirene. Havendo 
dúvida, o CONTRATANTE deverá contatar a Central de 
Monitoramento da CONTRATADA. 
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1.8. O CONTRATANTE assume a obrigação de cadastrar 
e manter atualizado na plataforma on-line (site) do sistema 
da CONTRATADA, as pessoas (familiares, prepostos e ter-
ceiros) autorizadas a visualizar, armar e desarmar o sis-
tema de segurança eletrônica, e que serão notificadas no 
caso de disparos em que não haja a ação do CONTRA-
TANTE para que tomem as providências cabíveis. É im-
prescindível que tais usuários tenham pacote de transmis-
são de dados habilitado em seu (s) dispositivos móveis. 
1.8.1. Para recepção das notificações do sistema 
Alarme Mais é necessário que o CONTRATANTE mante-
nha a sessão aberta no aplicativo móvel e conexão com a 
internet ativa. 
1.9. Para comunicação com o CONTRATANTE, a CON-
TRATADA utilizará o aplicativo e os números de telefo-
nes informados pelo próprio CONTRATANTE na plata-
forma on-line (site) do sistema de Alarme Mais. O CON-
TRATANTE é responsável por manter seus dados atu-
alizados perante à CONTRATADA, principalmente as 
informações relativas aos respectivos telefones para 
contato. 
1.9.1. A CONTRATADA encaminhará um alerta através 
do aplicativo ao CONTRATANTE, caso o CONTRATANTE 
não realize nenhuma ação em resposta, a CONTRATADA 
entrará em contato com as pessoas relacionadas no Ca-
dastro de Monitoramento efetuado pelo CONTRATANTE, 
para dirigirem-se ao local do disparo e reportarem o ocor-
rido. 
1.9.2. A CONTRATADA não é nem será responsável 
pela ausência de comunicação com o CONTRATANTE 
nas hipóteses em que os números de telefones, fixos 
ou móveis, indicados pelo CONTRATANTE na plata-
forma on-line (site) do sistema da CONTRATADA, esti-
verem desatualizados, fora de serviço, fora da área de 
cobertura ou a ligação não puder ser completada em 
decorrência de interferências de topografia, edifica-
ções, bloqueios, lugares fechados, condições atmos-
féricas, quedas e interrupções no fornecimento de 
energia e sinais de comunicação. 
1.10. Caso ocorra a suspensão da prestação do Serviço 
de Monitoramento Eletrônico em razão do não pagamento 
das mensalidades vencidas, a CONTRATADA poderá res-
tabelecer o funcionamento do Serviço de Monitoramento 
Eletrônico desde que o CONTRATANTE quite todo seu dé-
bito, inclusive com o pagamento de multa e juros aplicá-
veis. A CONTRATADA poderá restabelecer o funciona-
mento do sistema eletrônico para recebimento de sinais, 
conforme prazo acordado entre as partes, após a CON-
TRATADA obter confirmação da quitação do débito. 
1.11. A CONTRATADA não é responsável por eventu-
ais falhas ou problemas no Serviço de Monitoramento 
Eletrônico decorrentes (i) da instalação de novos dis-
positivos pelo CONTRATANTE, sem a aprovação e 

supervisão prévia da CONTRATADA e/ou (ii) da manu-
tenção ou realização de outros serviços pelo CONTRA-
TANTE nos dispositivos sem a aprovação ou supervi-
são prévia da CONTRATADA. 
1.12. O Serviço de Monitoramento Eletrônico não se con-
funde com o Serviço de Manutenção de Equipamentos ou 
com outros serviços adicionais indicados nestas Condi-
ções Gerais.  
1.13. O CONTRATANTE está ciente que é o responsá-
vel pela adequada instalação, estratégia de segurança 
e testes de funcionamento periódicos dos dispositivos 
do Alarme Mais no imóvel indicado na Proposta, sendo 
vedada a transferência dos equipamentos para local di-
verso sem a anuência da CONTRATADA. 
1.14. O CONTRATANTE declara ciência que desde que 
atendidos os requisitos e procedimentos previstos no Con-
trato e em outras orientações da CONTRATADA, algumas 
ações em seu imóvel, tais como ligar/desligar equipamen-
tos eletroeletrônicos limitado a uma quantidade máxima de 
potência de 200 Watts por módulo acionador, poderão ser 
automatizadas. 
1.14.1. É de responsabilidade do CONTRATANTE ca-
dastrar no site do sistema de automação da CONTRA-
TADA as pessoas autorizadas a ativar e desativar qualquer 
equipamento, é imprescindível que os usuários cadastra-
dos no sistema tenham um pacote de transmissão de da-
dos ativos em seu (s) dispositivo(s) móvel (is) (celular e 
smartphones), notebook, tablet, computador para instala-
ção e manuseio do aplicativo da CONTRATADA. 
1.14.2. O CONTRATANTE aceita e reconhece que o bom 
funcionamento da automação ora referida está sujeito a 
testes do(s) equipamento(s) no local, estando a CONTRA-
TADA eximida de qualquer obrigação e responsabilidade 
em caso de mau funcionamento. 
1.14.3. Para o adequado funcionamento do sistema é ne-
cessário que o CONTRATANTE tenha em seu imóvel in-
ternet banda larga disponível e suficiente para ativar e de-
sativar os módulos de acionamento inteligente. 
1.14.4. A CONTRATADA não será responsável por 
quaisquer danos ocorridos em decorrência de eventu-
ais falhas provocadas por terceiros, que impossibili-
tem, total ou parcialmente, o funcionamento da auto-
mação, tais como: falhas da rede pública na distribui-
ção de energia elétrica, indisponibilidade do IDC (Inter-
net Data Center), Indisponibilidade dos Backbones Na-
cionais/Internacionais, entre outros sem controle da 
CONTRATADA. 
1.14.5. O aplicativo para utilização da automação dispo-
nibilizará relatório de registros de acessos, mas esse rela-
tório não substitui nem afasta a obrigação de o CONTRA-
TANTE manter procedimentos e/ou registros aos quais 
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esteja legalmente obrigado, eximindo a CONTRATADA de 
qualquer obrigação e responsabilidade nesse sentido. 
1.14.6. O valor (R$) de consumo de energia elétrica infor-
mado pelo sistema servirá como base para a estimativa de 
cálculo de KW/h (quilowatt/hora) dos dispositivos de auto-
mação que estão conectados aos módulos inteligentes. 
1.14.7. A CONTRATADA não é responsável pelo con-
sumo maior do que aquele informado no sistema, sendo de 
responsabilidade do CONTRATANTE a verificação de sua 
rede interna de eletricidade. 
1.14.8. A CONTRATADA não se responsabilizará por 
danos nos equipamentos eletroeletrônicos do CON-
TRATANTE, salvo se forem causados por culpa da 
CONTRATADA. 
1.14.9. A CONTRATADA não é responsável por quais-
quer danos causados em decorrência de acidentes, le-
sões leves, graves ou gravíssimas, falecimento, furto, 
roubo, sequestro ou qualquer outro evento que acon-
teça com o CONTRATANTE do Alarme Mais ou com o 
seu imóvel, em qualquer momento da execução deste 
Contrato, inclusive antes e/ou depois do acionamento 
do Chaveiro e/ou Botão de Alerta. A CONTRATADA não 
é sociedade seguradora e não faz parte do objeto deste 
Contrato a venda de qualquer modalidade de seguro, 
razão pela qual a CONTRATADA não será responsável, 
a qualquer tempo, a qualquer título, por ressarcir nem 
indenizar o CONTRATANTE por eventuais perdas e da-
nos sofridos, de qualquer espécie. 
II – CLÁUSULAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS 
ADICIONAIS 
2.1. Na ocasião da contratação do Alarme Mais, o CON-
TRATANTE poderá optar, a seu exclusivo critério, pela 
contratação de serviços adicionais descritos na Pro-
posta e detalhados abaixo, mediante o pagamento dos 
valores adicionais correspondentes, vigentes à época 
da contratação. Na hipótese da contratação de serviços 
adicionais em momento posterior o CONTRATANTE de-
verá preencher Proposta específica. 
a) Câmeras (Videomonitoramento) 
2.2. Na ocasião da contratação do Serviço do Alarme Mais, 
o CONTRATANTE poderá optar em adquirir câmeras para 
visualização das imagens do seu imóvel, para isso, esse 
item deve constar na Proposta . 
2.2.1. A CONTRATADA em hipótese alguma terá acesso 
às imagens do local mesmo que solicitado pelo CONTRA-
TANTE. 
2.2.2. A(s) câmera(s) somente realiza(m) gravação(ões) 
quando houver ação (movimento) no ambiente monitorado. 
b) Armazenamento de Imagens (Gravação na nuvem) 

2.3. O CONTRATANTE poderá contratar serviço de Gra-
vação na Nuvem que consiste na gravação das imagens 
da(s) câmera(s) interligada(s) e no seu armazenamento em 
servidores (próprios da CONTRATADA e/ou de terceiros) 
por um período definido pelo CONTRATANTE na Pro-
posta. 
2.4. Este serviço será cobrado conforme valores descritos 
na Proposta, de acordo com a opção do CONTRATANTE. 
2.5. O CONTRATANTE que optar por este serviço de Gra-
vação na Nuvem fica responsável em instalar uma conexão 
de internet banda larga com velocidade mínima de 20 MB 
de Download e 2MB de Upload , suficiente para a transmis-
são das imagens de 1 (uma) câmera para o perfeito funci-
onamento da prestação dos serviços. Caso exista mais de 
uma câmera a velocidade mínima da banda larga deverá 
ser aumentada para o funcionamento dos serviços. 
2.6. O CONTRATANTE não poderá responsabilizar a 
CONTRATADA caso não haja a gravação das imagens 
por qualquer problema ocorrido com a conexão de in-
ternet no local onde estão instalados os equipamentos. 
2.7. Devido à natureza dos serviços prestados quanto 
à gravação na nuvem, a CONTRATADA não se respon-
sabiliza por qualquer prejuízo sofrido decorrente de 
eventual vazamento de imagens e/ou perda das ima-
gens armazenadas nos servidores. 
2.8. A responsabilidade por gravar as imagens em um 
banco de dados próprio é do CONTRATANTE, a CONTRA-
TADA não fará backup e/ou cópia das imagens do imóvel 
do CONTRATANTE. 
2.9. A CONTRATADA não terá qualquer responsabili-
dade por falhas na prestação dos serviços que estejam 
fora de sua capacidade de controle, incluindo mas não 
se limitando a: Indisponibilidade do IDC (Internet Data 
Center), Indisponibilidade dos Backbones Nacio-
nais/Internacionais, entre outros, sem controle da 
CONTRATADA. 
c) Apoio Móvel  
2.10. É o serviço opcional de atendimento em casos de dis-
paro do sistema de alarme que poderá ser oferecido pela 
CONTRATADA quando o CONTRATANTE não confirmar 
o recebimento da mensagem via aplicativo. A oferta e res-
pectiva contratação poderá ser mensal ou avulsa, restrita 
ao específico disparo e realizada por ocasião do contato 
telefônico efetuado pela CONTRATADA com o CONTRA-
TANTE (em decorrência da não confirmação do recebi-
mento da mensagem de disparo via aplicativo), caso o con-
tato telefônico possa ser efetivamente realizado e o CON-
TRATANTE se interesse pela contratação. O Apoio Móvel 
tem por intuito apoiar o CONTRATANTE na verificação da 
veracidade do sinal recebido na Central de Monitoramento 
24 horas, antes de se comunicar à segurança pública para 
socorro ou outra intervenção condizente, caso haja sinais 
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de invasão do local O apoio será realizado por um fiscal de 
alarme designado pela CONTRATADA. O fiscal de alarme 
tem a função de apoio ao cliente, meramente técnico e 
informativo, através da verificação externa do imóvel e 
comunicação por rádios e telefones celulares, não lhe 
cabendo o combate ou repressão à marginalidade. 
2.11.No serviço de apoio móvel, deverá o fiscal da CON-
TRATADA deslocar-se até o imóvel no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos, a partir da ligação telefônica que 
der ciência ao CONTRATANTE sobre o acionamento do 
alarme e desde que o CONTRATANTE contrate o serviço 
de apoio móvel. 
2.12.Caso haja solicitação expressa do CONTRA-
TANTE pela permanência do apoio móvel no local mo-
nitorado, após a realização da vistoria externa, será co-
brada uma taxa adicional pela permanência do apoio 
móvel no local, vigente à época da ocorrência, limitada a 
um período máximo de permanência de 4 (quatro) horas 
ininterruptas. 
2.13.Caso o CONTRATANTE tenha optado na Proposta 
pelo serviço de apoio móvel, poderá ser cobrada, a critério 
exclusivo da CONTRATADA, um valor adicional conforme 
tabela de preços de serviços vigente à época da ocorrên-
cia, referente à excedente de utilização do referido serviço, 
a partir da 4ª (quarta) inspeção no mesmo mês realizada 
pelo apoio móvel quando em razão de acionamento inde-
vido do alarme. 
2.14. O CONTRATANTE declara-se ciente da responsabi-
lidade de dispensar o apoio móvel, após o atendimento, 
através do preenchimento de Relatório de Atendimento, 
caso o CONTRATANTE tenha optado por este serviço. A 
realização de vistoria interna também é de sua total res-
ponsabilidade, bem como das pessoas indicadas pelo 
CONTRATANTE. 
2.15.Na impossibilidade de contato com as pessoas cadas-
tradas no site da CONTRATADA e/ou quando o CONTRA-
TANTE não realizar o deslocamento até o imóvel, a CON-
TRATADA realizará a verificação externa do imóvel e dei-
xará o local. 
2.16.O CONTRATANTE declara-se ciente de que a 
CONTRATADA não terá qualquer responsabilidade 
pela ocorrência de furto, roubo, sequestro ou qualquer 
outro evento que possa ocorrer com o CONTRATANTE 
e/ou no local indicado na Proposta no momento da 
execução do serviço do apoio móvel ou em qualquer 
outro momento, nem tampouco será responsável pela 
reparação de qualquer perda ou dano, de qualquer es-
pécie. 
2.16.1. O CONTRATANTE declara-se ciente de que: 
a) A CONTRATADA não é responsável por quaisquer 
danos causados em decorrência de acidentes, lesões 
leves, graves ou gravíssimas, falecimento ou qualquer 

outro evento que aconteça com o CONTRATANTE do 
Alarme Mais; 
b)  A CONTRATADA não é sociedade seguradora e não 
faz parte do objeto deste Contrato a venda de qualquer 
modalidade de seguro, razão pela qual a CONTRA-
TADA não será responsável, a qualquer tempo, a qual-
quer título, por ressarcir o CONTRATANTE por eventu-
ais perdas e danos sofridos. O CONTRATANTE, se as-
sim o desejar, deverá contratar separadamente e com 
sociedade seguradora de sua preferência seguro pes-
soal, residencial e de qualquer outra modalidade e 
ramo que julgue necessário e conveniente para garan-
tia dos riscos e cobertura de perdas e danos. 
d) Botão de Alerta (Porto Seguro Alerta)  
2.17.Para o envio dos sinais, o CONTRATANTE deverá 
acionar por meio de uma leve pressão sobre o botão du-
rante o intervalo mínimo de 03 (três) segundos, conforme 
descrito no Manual do Usuário, ou poderá ser acionado 
pelo aplicativo desde que o usuário tenha pacote de trans-
missão de dados ativo em seu dispositivo eletrônico. 
2.18.O CONTRATANTE aceita e reconhece que não faz 
parte do escopo destas Condições Gerais e que, por-
tanto, a CONTRATADA não estará obrigada a, em qual-
quer hipótese, realizar qualquer contato telefônico com 
o local onde os equipamentos do Alarme Mais estão 
instalados ou com ambulâncias, bombeiros, autorida-
des policiais e afins para verificar o motivo do aciona-
mento do Botão de Alerta. 
2.19.A CONTRATADA não é responsável pelo funcio-
namento na hipótese de o CONTRATANTE afastar o 
Botão de Alerta a uma distância superior a 15 (quinze) 
metros da Central Integradora instalada no imóvel. 
Nesse caso haverá perda dos sinais emitidos pelo dis-
positivo, impossibilitando a prestação do Serviço. 
2.20.O CONTRATANTE declara-se ciente de que a 
CONTRATADA não é responsável por quaisquer danos 
causados em decorrência de acidentes, lesões leves, 
graves ou gravíssimas, falecimento ou qualquer outro 
evento que aconteça com o CONTRATANTE do Alarme 
Mais, antes e/ou depois do acionamento do Botão de 
Alerta. A CONTRATADA não é sociedade seguradora e 
não faz parte do objeto deste Contrato a venda de qual-
quer modalidade de seguro, razão pela qual a CON-
TRATADA não será responsável, a qualquer tempo, a 
qualquer título, por ressarcir o CONTRATANTE por 
eventuais perdas e danos sofridos. O CONTRATANTE, 
se assim o desejar, deverá contratar separadamente e 
com sociedade seguradora de sua preferência seguro 
pessoal para cobertura de perdas e danos. 
2.20.1.A responsabilidade por acionar o Botão de 
Alerta é exclusivamente do CONTRATANTE. As obriga-
ções da CONTRATADA serão cumpridas pela 
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comunicação através de ligação telefônica ou mensa-
gem (SMS) para as pessoas indicadas no Cadastro.  
2.20.2.A CONTRATADA não será responsável caso, por 
qualquer razão, as pessoas indicadas no Cadastro não 
recebam ou recebam com atraso a comunicação a res-
peito do acionamento do Botão de Alerta em decorrên-
cia de falhas na prestação dos serviços de telefonia 
fixa ou de telefonia móvel causados direta ou indireta-
mente por terceiros.  
III – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ALARME MAIS  
3.1.Caso o CONTRATANTE opte pelo Serviço de Manu-
tenção de Equipamentos, a CONTRATADA será a única e 
exclusiva responsável pela prestação do serviço de manu-
tenção dos equipamentos utilizados pelo CONTRATANTE 
no âmbito destas Condições Gerais, de acordo com os cri-
térios técnicos dos produtos. Cabe ao CONTRATANTE fa-
cilitar, por todos os meios, o acesso da CONTRATADA aos 
equipamentos e zelar por sua integridade. 
3.2. Fica vedada ao CONTRATANTE, por seus prepos-
tos e/ou por terceiros por ele contratados, a execução 
do Serviço de Manutenção de Equipamentos, reparo 
e/ou quaisquer modificações nos equipamentos utili-
zados na prestação do Serviço do Alarme Mais sem a 
prévia e expressa autorização da CONTRATADA. 
3.3. O CONTRATANTE obriga-se a realizar testes men-
sais para verificar o funcionamento dos equipamentos 
do Alarme Mais, conforme determinações definidas no 
Manual do Usuário, bem como a comunicar à CONTRA-
TADA a respeito de todas as ocorrências e defeitos nos 
equipamentos que possam afetar o seu correto funcio-
namento. Nesta hipótese, após realizada a devida comu-
nicação pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
promover os reparos necessários, de acordo com as se-
guintes condições:  

i. O atendimento ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis após a 
solicitação nos canais de atendimento; 

ii. O atendimento será feito em horário comercial das 08h00 
às 18h00 e; 

iii. A CONTRATADA não prestará serviços de manutenção 
em finais de semana e/ou em feriados, exceto em caráter 
emergencial, cuja definição ficará também a critério da 
CONTRATADA, ocasião em que o CONTRATANTE de-
verá pagar o valor correspondente à visita técnica de plan-
tão, conforme tabela de preços vigentes na data do evento. 
3.4. A prestação do Serviço de Manutenção de Equipa-
mentos não inclui consertos e/ou a substituição de peças 
que apresentem defeitos em decorrência de anormalida-
des climáticas, descargas elétricas, roubos/furtos, incên-
dios, inundações, sabotagens, caso fortuito, força maior, 
manejo inadequado dos equipamentos, interferência de 
terceiros ou do final de vida útil das peças. Nessas 

hipóteses, o CONTRATANTE deverá arcar com todas as 
despesas de conserto e/ou substituição das peças, medi-
ante o pagamento de valor adicional em contrapartida às 
peças substituídas, conforme tabela de preços vigentes à 
época dos reparos. 
3.5. A prestação do Serviço de Manutenção de Equipa-
mentos não se confunde com a prestação de serviços de 
quaisquer um dos demais serviços indicados nestas Con-
dições Gerais razão pela qual será cobrado valor adicional 
do CONTRATANTE para a prestação do Serviço de Manu-
tenção de Equipamentos, quando o CONTRATANTE soli-
citar atendimentos (ordens de serviços) em número supe-
rior aos previstos no pacote básico do Alarme Mais, esta-
belecidos no item 3.6 abaixo.  
3.6. A prestação do Serviço de Manutenção dos Equi-
pamentos do Alarme Mais, inclui:  

i.Central Integradora, Câmera, Módulos Acionadores, Sen-
sores de Movimento, Sensores Magnéticos e Chaveiro;  

ii.até 04 (quatro) ordens de serviço por ano para os equi-
pamentos instalados em imóveis empresariais ou que 
sejam usados para fins não residenciais, sendo as de-
mais cobradas conforme tabela vigente da época da con-
tratação; e  
3.6.1. Caso queira, o CONTRATANTE poderá contratar 
serviço de manutenção extra para ter direito a atendi-
mento de ordens de serviços em número superior aos 
previstos no pacote básico do Alarme Mais, especifica-
dos nos incisos “ii” e “iii” da cláusula anterior. 
3.7. A prestação do Serviço de Manutenção dos Equi-
pamentos , NÃO inclui:  
a. substituição e/ou inclusão de canaletas, fiação e aces-
sórios em geral;  
b. reinstalação ou remanejamento de equipamentos em 
geral; e 
c. substituição de peças e/ou de equipamentos defeituo-
sos que não forem passíveis de reparo.  
3.8. Se durante a prestação do Serviço de Manutenção dos 
Equipamentos a CONTRATADA identificar a necessidade 
de substituição total ou parcial dos equipamentos adquiri-
dos pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA apresentará 
ao CONTRATANTE orçamento, com base na tabela de 
preços vigente à época do atendimento, e, com a aprova-
ção prévia do CONTRATANTE, realizará a substituição 
dos equipamentos defeituosos.  
3.9. O CONTRATANTE deverá garantir o acesso de repre-
sentantes da CONTRATADA no local em que os equipa-
mentos do Alarme Mais estiverem instalados para a pres-
tação dos Serviços de Manutenção de Equipamentos e, se 
houver interesse, poderá designar pessoa de sua confi-
ança para acompanhá-los. 
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3.10.Os serviços de manutenção de equipamentos do 
Alarme Mais serão realizados pela CONTRATADA durante 
toda a vigência destas Condições Gerais.  
IV - CLÁUSULAS GERAIS 
4.1. Pela contratação de qualquer um dos serviços indica-
dos nestas Condições Gerais, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA mensalmente o valor indicado na Pro-
posta, o qual será reajustado na menor periodicidade per-
mitida em lei (atualmente doze meses), de acordo com a 
variação positiva do IGP/M da FGV. A primeira parcela 
vencerá após a data da instalação dos equipamentos ne-
cessários à prestação do serviço de monitoramento/rastre-
amento, em data de vencimento a ser definida de comum 
acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. As 
demais parcelas vencerão sempre no mesmo dia de cada 
mês subsequente. 
4.1.1. O atraso no pagamento da mensalidade implicará 
a cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) 
sobre o valor em atraso e juros moratórios de 2% (dois 
por cento) ao mês ou fração. 
4.1.2. Ainda, o atraso no pagamento da mensalidade, 
ensejará, independentemente de aviso prévio da CON-
TRATADA, a suspensão de uso do aplicativo Alarme 
Mais, bem como de quaisquer outros serviços destas 
Condições Gerais até a regularização integral dos pa-
gamentos dos serviços e as penalidades incidentes. 
4.1.3. Sem prejuízo da suspensão do serviço referida 
na disposição antecedente, a CONTRATADA notificará 
o CONTRATANTE para que realize o pagamento do va-
lor vencido e não pago. Findo o prazo adicional para 
pagamento, o Contrato será automaticamente rescin-
dido, respondendo o CONTRATANTE pelas penalida-
des contratualmente previstas e pelas demais respon-
sabilidades legais. 
4.1.4. A notificação objeto da disposição anterior po-
derá ser feita por qualquer das formas disponíveis, in-
clusive por meio de aviso encaminhado pelo próprio 
aplicativo do Alarme Mais. 
4.2. O CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento pre-
visto nesta cláusula através das formas de pagamentos vi-
gentes à época, tais como: cartão de crédito desbloqueado 
e com saldo suficiente para cobrança; boleto bancário ou 
débito automático em conta bancária de sua titularidade, 
desde que existente nas instituições financeiras onde a 
CONTRATADA é cadastrada, mantendo na referida conta 
saldo suficiente que permita a realização de tal operação e 
arcando com os respectivos custos. A ausência de rece-
bimento e/ou o extravio do boleto bancário emitido 
pela CONTRATADA não exime o CONTRATANTE de 
efetuar o pagamento da mensalidade na data de venci-
mento. 

4.2.1. Na hipótese de não recebimento ou extravio do bo-
leto bancário, de insuficiência de fundos ou de qualquer ou-
tro motivo que impossibilite a realização do débito automá-
tico previsto acima, o CONTRATANTE ficará sujeito aos 
efeitos e às penalidades previstas neste Contrato. 
4.3. O CONTRATANTE aceita e reconhece que a CON-
TRATADA, a seu exclusivo critério, poderá emitir duplicata 
mercantil por indicação para pagamento da mensalidade, 
sendo que, na hipótese de inadimplemento do CONTRA-
TANTE, poderá a CONTRATADA levar o respectivo título 
a protesto no competente cartório de protestos. 
4.4. Os valores relativos aos serviços contratados in-
cluem os tributos incidentes na época de assinatura 
deste Contrato. Eventuais alterações ou criações de 
tributos sujeitarão à CONTRATANTE, a partir da data 
em que tais novos encargos entrarem em vigor, a revi-
são do valor pago à CONTRATADA a título de contra-
prestação pelos serviços prestados, de modo a manter 
o equilíbrio financeiro deste Contrato. 
4.4.1. Os preços dos serviços também serão alterados na 
hipótese de ocorrer, a qualquer tempo, a pedido do CON-
TRATANTE, alteração na quantidade de equipamentos 
contratados.  
4.5. A prestação do serviço, desde que a proposta tenha 
sido aceita pela CONTRATADA, vigorará pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses a contar da data da instalação dos 
equipamentos.  
4.5.1. Após decorrido o prazo de vigência de 24 (vinte e 
quatro) meses, o Contrato passará a vigorar por tempo in-
determinado, e nestas circunstâncias, para a resilição uni-
lateral do Contrato (denúncia), se fará necessária notifica-
ção por escrito de uma Parte a outra nesse sentido com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
4.5.2. Durante o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) 
meses deste Contrato, o CONTRATANTE, caso opte 
por resilir (denunciar) o Contrato, ficará obrigado a pa-
gar à CONTRATADA, a título de multa compensatória, 
o equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o total 
dos valores das mensalidades vincendas até o encer-
ramento do prazo de vigência do Contrato.  
4.6.Este Contrato poderá ser considerado rescindido ime-
diatamente e de pleno direito por qualquer das Partes, a 
qualquer tempo e sem a necessidade de interpelação judi-
cial, bastando simples notificação escrita nesse sentido, 
sempre que qualquer delas incidir em uma ou mais das hi-
póteses abaixo, sem prejuízo da obrigação da Parte infra-
tora indenizar à Parte inocente por eventuais perdas, da-
nos, custas, despesas processuais, honorários advocatí-
cios e sucumbências: 

i.requerimento ou decretação de recuperação judicial ou ex-
trajudicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, 
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requerimento ou decretação de falência ou insolvência de 
qualquer das Partes; 

ii.ausência de comunicação do CONTRATANTE, por escrito, 
a respeito de qualquer alteração nos dados cadastrais do 
CONTRATANTE ou dos BENEFICIÁRIOS, notadamente 
os necessários à sua imediata localização na hipótese de 
Disparo de Alarme; 

iii.utilização dos serviços contratados pelo CONTRATANTE 
em desacordo com este Contrato e/ou omitir informações 
de interesse da CONTRATADA; 

iv.caso o CONTRATANTE deixe de pagar as prestações 
avençadas na data de vencimento originário e, mesmo 
tendo sido notificado a regularizar o pagamento, deixe de 
fazê-lo. Neste caso a CONTRATADA poderá cancelar o 
contrato, sem prejuízo da cobrança de eventuais taxas e 
encargos, inclusive multa contratual, previstas neste Con-
trato, e da obrigação de ressarcimento da CONTRATADA 
pela CONTRATANTE por conta das perdas e danos sofri-
dos; e 

v.transferência pelo CONTRATANTE dos direitos e/ou obri-
gações previstos nestas Condições Gerais, no todo ou em 
parte, a título oneroso ou não, sem o consentimento prévio 
e expresso da CONTRATADA. 

vi.descumprimento, total ou parcial, de qualquer cláusula ou 
condição contida neste instrumento e seu anexo. 
4.7. Na hipótese de o CONTRATANTE desejar mudar o 
endereço do imóvel onde estão instalados os equipamen-
tos do Alarme Mais, o CONTRATANTE deverá notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias para que esta possa tomar as providências cabíveis 
para alteração das informações em seu banco de dados. 
4.8. O CONTRATANTE declara-se ciente e autoriza ex-
pressamente a CONTRATADA a gravar todas as con-
versas telefônicas realizadas entre as Partes. O CON-
TRATANTE poderá obter cópia da respectiva gravação 
no prazo de até 3 (três) dias uteis a contar de sua soli-
citação.  
4.9. As Partes declaram e reconhecem que este Contrato 
não estabelece qualquer forma de associação, franquia, 
consórcio, joint venture, vínculo empregatício, societário ou 
solidariedade entre seus signatários que não as expressa-
mente dispostas neste Contrato, nem confere às Partes au-
torização ou mandato para praticar quaisquer atos, contra-
tar ou assumir obrigações em nome uma da outra. Cada 
Parte será responsável, particularmente e com exclusivi-
dade, pelo cumprimento de suas respectivas obrigações 
comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciá-
rias e infortunísticas. 
4.10.Qualquer tolerância das Partes em relação às cláusu-
las e condições deste instrumento, ou mesmo o retarda-
mento da exigibilidade de direitos, não importará em pre-
cedente, novação e/ou alteração deste Contrato, cujos 

termos permanecerão vigentes com sua redação original e 
exigíveis a qualquer tempo. 
4.11.Todas as comunicações, notificações e/ou avisos de-
correntes deste instrumento deverão ser feitos por escrito 
através de correio, e-mail ou por qualquer meio em que 
seja possível confirmar o recebimento pelo destinatário, ex-
ceto nos casos de aviso a respeito do acionamento do Bo-
tão de Alerta, que serão sempre feitos por meio de contato 
telefônico ou SMS. 
4.12.Este instrumento obriga as Partes, seus sucessores e 
herdeiros, em todas as suas cláusulas, termos e condi-
ções, a qualquer tempo, respondendo a Parte infratora pe-
las despesas com custas processuais, honorários advoca-
tícios e demais cominações cabíveis no caso de procedi-
mento judicial incorridas pela Parte inocente, sem prejuízo 
da obrigação da Parte infratora de indenizar a Parte ino-
cente por todas as perdas e danos sofridos, facultado ainda 
à Parte inocente considerar este contrato imediatamente 
rescindido.  
4.13.A nulidade total ou parcial de qualquer cláusula e/ou 
condição prevista neste instrumento e seus anexos não 
afetará nem desobrigará o cumprimento das demais, que 
continuarão vigentes com sua redação inalterada e produ-
zirão todos os seus efeitos. 
4.14.Qualquer alteração nas disposições contidas neste 
instrumento e seus anexos somente será válida e eficaz se 
devidamente formalizada por escrito entre as Partes. Fica 
expressamente pactuado que compromissos e/ou acordos 
verbais não obrigarão as Partes, sendo considerados ine-
xistentes para os fins deste Contrato. 
4.15.Os equipamentos adquiridos pelo CONTRA-
TANTE da CONTRATADA tem prazo de garantia de 1 
(um) ano, já incluso o prazo legalmente exigível, con-
tado a partir da data de entrega dos equipamentos ao 
CONTRATANTE.  
4.16.O prazo de garantia dos serviços de instalação e ma-
nutenção será de 90 (noventa) dias corridos contados da 
data de execução do respectivo serviço. 
V - FORO 
5.1. Fica eleito o foro de domicílio do CONTRATANTE para 
dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões oriundas destas 
condições gerais. 
VI – REGISTRO 
6.1. Estas Condições Gerais do Contrato do Alarme Mais 
estão registradadas perante ao 2º Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos sob o nº 3.657.787. 
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