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Contrato n.º 14/2021 

Vinculado a Dispensa por Limite n.º 07/2021 
No sistema, dispensa nº 977/2021 

Processo nº 997 
 

Contrato celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 97.228.126/0001-50, com sede 
localizada à Avenida João Isidoro Lorentz, nº. 222, telefone (55) 3236.1200, neste ato representado pelo Sr. 
Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal, doravante denominado “Contratante” e a empresa 
Consulting Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional Ltda- ME, CNPJ n.º 12.166.287/0001-03, 
estabelecida à Rua Pinheriro Machado, n.º 2300, Sala 01, Bairro Centro, cidade de Santa Maria- RS CEP 
97.050-600, neste ato representada pelo senhor Alayr Fagundes Rocha Junior, brasileiro, Carteira de 
Identidade n.º 3048817674, CPF n.º 657.729.620-00, residente e domiciliado à Rua Visconde de Pelotas, nº 
599, Apto 302, Bairro Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Santa Maria- RS, CEP 97.010-440, telefone 
n.º 55 3217-2007 ou (55) 98119-2278, endereço eletrônico treinar.tecnico@gmail.com, doravante 
denominada Contratada resolvem celebrar o presente Contrato, conforme Cláusulas: 
 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1- O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos programas PPRA e 
PCMSO. 
a) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - (PCMSO) nos termos da NR-7. Estando incluídas 
também os Exames Clínicos de Saúde Ocupacional – (ASO): Periódicos. 
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – (PPRA): Nos termos da NR-32, na preservação da 
saúde e integridade dos trabalhadores no controle de ocorrências de riscos ambientais: Químicos, Físicos, 
Biológicos, Ergonômicos e Mecânicos, com estabelecimento de medidas de controle e avaliação para 
implantação de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e o uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI). 
1.2- O atendimento será feito mediante a apresentação de formulários específicos para Saúde Ocupacional, 
em conformidade com as determinações do Ministério do Trabalho e Emprego, a serem fornecidos pela 
CONTRATADA. 
1.3- Serão considerados beneficiários, para fins de prestação de serviços de Saúde Ocupacional, todos os 
funcionários da CONTRATANTE.  
1.4. O horário de atendimento na unidade da CONTRATADA é de segunda a sexta-feira das 8hrs até as 
12hrs e das 14hrs às 18hrs, sendo imprescindível contato prévio para o agendamento das consultas. 
 
        2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO E HORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
2.1 – O Serviço deverá ser prestado na Sede do órgão solicitante, ou seja, Hospital Municipal Dr. Pedro 
Calil, Rua Vereador Adelino Cardoso, nº 150, Centro.   
2.2- O horário para a prestação dos serviços, será das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h. 
 
        3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO:  
3.1 – O atendimento do médico (a) do trabalho deverá ser efetuado em todos os setores da Sede do órgão 
solicitante, endereço citado na CLÁUSULA SEGUNDA, considerando como forma de atendimento o 
descolamento do médico (a) até o local. 
3.2- O aceite dos serviços prestados pelo fiscalizador (a) do Contrato, não exclui a responsabilidade da 
Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as 
especificações estabelecidas neste Contrato e respectivo Termo de Recebimento e Aceite dos serviços, 
verificadas posteriormente. 
3.3- Após a assinatura do Contrato, a empresa deverá iniciar imediatamente as providencias para o 
cumprimento do prazo de execução descrito nesse contrato, sobretudo o previsto na Cláusula Décima 
Terceira. 
3.4- O não cumprimento do prazo implicará na aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
3.5- O Hospital Municipal, possui um quadro de aproximadamente, 45 (quarenta e cinco) funcionários. 
3.6- Os serviços a serem prestados, deverão seguir as orientações do fiscalizador (a) do Contrato. 
 

4 - CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
4.1 – O valor total a ser pago pela prestação do serviço, será de R$ 9.882,00 (nove mil, oitocentos e oitenta 
e dois reais). 
4.1 – O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de liquidação da Nota de 
Empenho, juntamente com o recebimento e aceite dos serviços prestados, pelo Fiscalizador do Contrato 
que deverá datar e assinar o verso da Nota Fiscal correspondente. 
4.2 – A Nota Fiscal (Nota Fiscal Eletrônica) deverá conter em local de fácil visualização, a indicação do 
número deste Edital e contrato remanescente deste processo.              
4.3 – Ocorrendo atraso no pagamento, por período superior ao estipulado nesta Cláusula, os valores 
devidos serão corrigidos pelo IGP-M, acrescido de 0,5% de juros ao mês ou fração.  
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4.4- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para o Banco Banrisul, agência nº 0353 
e conta corrente nº 06.1032130-9, citado na proposta da contratada.  

 
5 - CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FORMA DE REAJUSTE: 

5.1 – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do referido contrato, 
não podendo ser prorrogado. 

 
6 – CLÁUSULA SEXTA – DAS QUANTIDADES E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - 

FINANCEIRO: 
6.1 – Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-MFGV do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês. 
6.2 – Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, será concedido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 

 
7 - CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação Orçamentária: 
 Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 
    Unidade: Hospital Municipal – ASPS 
    Ação: 2044 
    Natureza: Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
    Fonte de Recurso: 40 – ASPS 

 
8 – CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES: 
8.1- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1.1- Utilizar equipe de trabalho devidamente qualificada, de modo a proporcionar elevado padrão de 
qualidade dos Serviços contratados, dirigindo, fiscalizando e coordenando sua execução; 
8.1.2- Responsabilizar-se por qualquer dano à CONTRATANTE, causado por ação ou omissão de seus 
empregados, prepostos ou terceiros indicados; 
8.1.3- Executar os Serviços objeto do presente Contrato diretamente, sendo-lhe vedada a subcontratação 
sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. Salvo se houver imperiosa exigência de Profissional 
Especializado para o caso específico; 
8.1.4- Responder a qualquer reclamação ou solicitação feita pela CONTRATANTE no prazo de 48 horas; 
8.1.5- Ficarão sob a responsabilidade da CONTRATADA os prontuários médicos dos empregados da 
CONTRATANTE enquanto o presente Contrato estiver em vigor. Em caso de rescisão ou término do 
Contrato, os respectivos prontuários serão entregues à CONTRATANTE mediante nova guarda médica; 
8.1.6- Manter todos os arquivos, relatórios e documentos em dia para futuras auditorias e fiscalizações do 
Ministério do Trabalho ou órgãos afins, bem como a guarda sigilosa dos prontuários médicos dos 
empregados da CONTRATANTE  
8.1.7- Emitir os Atestados de Saúde Ocupacional em 3 (três) vias, sendo a primeira destinada a 
CONTRATANTE, a segunda via ao Empregado e a terceira via juntada ao prontuário do Colaborador; 
8.1.8- Os exames clínicos periódicos serão realizados na sede da CONTRATADA em datas agendadas, 
conforme alinhamento prévio entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, ou encaminhados em regime de 
livre demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE, conforme disponibilidade da CONTRATADA. 
 

8.2- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.2.1- Efetuar regularmente os pagamentos estipulados, de acordo com as condições estabelecidas no 
Contrato;  
8.2.2- Para a vistoria o CONTRATANTE deverá dispor dos meios necessários para o acesso a todas as 
instalações da unidade e informações e dados conforme solicitados pelo profissional indicado pela 
CONTRATADA, sendo as informações estritamente relacionadas às necessidades de avaliação conforme a 
norma que amparam este objeto; 
8.2.3- No caso das avaliações quantitativas que se fizerem necessárias, estão inclusos as análises de 
temperatura, ruído, iluminação. Para as avaliações ambientais que contemplem a necessidade de coleta de 
amostras das características físico, química ou biológica, os materiais para coleta e a realização das 
análises em laboratórios especializados e os custos envolvidos, serão a cargo do CONTRATANTE; 
8.2.4- Colaborar com a CONTRATADA para o bom andamento e execução deste Contrato, para isso 
fornecer sempre que requisitado ou até mesmo quando houver alterações de quaisquer informações 
necessárias ao bom andamento do presente Contrato; 
8.2.5- Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA ao seu estabelecimento, quando necessário 
para o desenvolvimento dos Serviços, desde que devidamente identificados, no horário previamente 
ajustado;  
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8.3- DAS OBRIGAÇÕES GERAIS: 
8.3.1- Qualquer alteração nas disposições do presente Contrato somente será realizada mediante 
aditamento celebrado por escrito e anuído pelas partes Contratantes. 
8.3.2- A demora ou omissão no exercício de direitos assegurados por lei ou pelo Contrato não constituirá 
novação ou renúncia, nem prejudicará seu eventual e oportuno exercício. 
8.3.3- Toda e qualquer informação da CONTRATANTE que a CONTRATADA vir a ter acesso, oralmente ou 
por escrito, será considerada como confidencial, e não poderá ser divulgada, de qualquer forma, a terceiros, 
exceto mediante autorização prévia e por escrito da Parte detentora de tal informação. As informações 
recebidas não poderão ser utilizadas para qualquer propósito diverso daqueles estabelecidos neste 
Contrato. 
8.3.4- Ficam expressamente revogados e quitados quaisquer pactos, ajustes, condições, contratos e 
cláusulas anteriormente estabelecidos entre as Partes relativos ao objeto deste Contrato em tudo que 
contrarie o que é ajustado no presente, ficando claro que, no caso de haver divergência de condições entre 
o estabelecido no Contrato e eventuais documentos dele integrantes, prevalecerão sempre as condições 
expressas neste Contrato. 
 

9 - CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
9.1 - O Contratado reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no Art. 77 da Lei Federal 8666/93. 

 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1 - Este Contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 78, Art. 79 e Art. 80 da Lei Federal 
8.666/93. 

 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS: 

I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 
do contrato; 
 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 
 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
III- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS SOCIAIS: 

12.1 - Os Encargos Sociais, decorrentes do presente Contrato, serão em conformidade com a Legislação 
Vigente, ou seja, será retida a alíquota de 3% (três por cento) referente ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN. 

 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO: 

13.1 – No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da respectiva Ordem de Serviços, a contratada 
deverá executar os serviços. 
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14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1 – Casos omissos a este contrato serão julgados em observância com a Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
14.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé, com rejeição de qualquer outro, para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Contrato. 
14.3 - E por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor na presença de 02 (dois) testemunhas, abaixo identificadas que também assinam. 

 
Formigueiro, 05 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso                                        
Prefeito Municipal- Contratante         
 
 
 
 
Consulting Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional Ltda- ME 
CNPJ n.º 12.166.287/0001-03 
 
 
 
 
Larissa Bozi de Souza 
Diretora do Hospital - Fiscalizadora                                                 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
___________________________ 
CPF: 
 
 
 
___________________________ 
CPF: 
 
 


