
                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2015 PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM: 

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do Município de Liberato Salzano/RS, inscrito no CNPJ sob o 

nº 89.030.639/0001-23, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Gilson de Carli, 

brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 

450.250.450-53, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, 

e a empresa ELENO CLAUCIR BUENO FERREIRA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº16.745.590/0001-11, com sede na Rua Armínio da Silva, 1435, sala 02, 

Centro do Município de Sarandi/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Eleno Claucir 

Bueno Ferreira, brasileiro, solteiro, Técnico em Segurança do Trabalho - MTE/RS  1415.0, portador 

da carteira de identidade nº 1065537043, inscrito no CPF sob o nº 916.115.200-53, residente e 

domiciliado na Rua Armínio da Silva, nº 1435, Sala 02, Edifício Jardim do Sol, Centro do Município 

de Sarandi/RS, doravante denominada de CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que, 

mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à 

matéria; e 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 

8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato:  

a) A prestação de serviços de segurança do Trabalho: Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico 

das Condições Ambientais do Trabalho (servidores contribuintes do INSS); elaboração e manutenção 

do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (servidores contribuintes do INSS); Elaboração do 

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional (servidores celetistas); Elaboração do Laudo de Insalubridade e Periculosidade (de 

novas atividades que passarem a ser desenvolvidas a partir da assinatura deste Contrato); Inspeção de 

Locais de Trabalho; Treinamentos para uso de equipamentos de proteção individual e/ou Coletivo; 

Acompanhamento das atividades; Avaliação de Atestados Médicos; Avaliação de junta médica. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os Programas PPRA/LTCAT, PPP e PCMSO serão 

elaborados apenas quando houver servidores públicos regidos pela CLT – Consolidação das Leis do 

Trabalho. Para os servidores regidos pelo estatuto municipal e contribuinte da Previdência Social, será 

elaborado o LTCAT e PPP; O laudo de insalubridade e periculosidade será elaborado a todos os 

servidores do município. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Os Laudos de Periculosidade e Insalubridade serão 

elaborados com base no estatuto do município, caso não haja metodologia para avaliação e 

caracterização dos agentes, será utilizado à legislação complementar. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS E INSCRIÇÕES 

São inscritos como beneficiários desse contrato todos os funcionários públicos efetivos, cargos 

em comissão, contratos de emergência e outros que manterem vínculo de trabalho subordinado ao 

Município de Liberato Salzano/RS. 
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 SUBCLÁUSULA ÚNICA – O Contratante comunicará a Contratada (simplesmente para fins 

de conferência), em formulário próprio, todas as alterações ocorridas com os beneficiários, como 

admissões, troca de função, retorno ao trabalho e demissões. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O trabalho será realizado nos estabelecimentos próprios do Contratante. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratante responsabilizar-se-á pelo custeio das 

atividades de segurança do trabalho levantadas nos programas preventivos. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O Contratante disponibilizará o transporte para o Técnico da 

Contratada, da sede da Prefeitura aos locais de trabalho, quando passar de 01 km de distância da sede 

do município. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DIRETRIZES, RESPONSABILIDADES E 

DESENVOLVIMENTO 

Caberá a Contratada, o cumprimento das diretrizes dos Programas objetos do presente 

contrato, bem como as etapas para o seu desenvolvimento assim como a responsabilidade técnica, 

cabendo ao Contratante às responsabilidades financeiras referentes à implantação dos programas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS COBERTURAS 

Estão cobertos por esse instrumento de contrato a prestação de serviços de segurança do 

Trabalho: Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (servidores 

contribuintes do INSS); elaboração e manutenção do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário 

(servidores contribuintes do INSS); Elaboração do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (servidores celetistas); 

Elaboração de Laudo de Insalubridade e Periculosidade (de novas atividades que passarem a ser 

desenvolvidas a partir da assinatura deste Contrato); Inspeção de Locais de Trabalho; Treinamentos 

para uso de equipamentos de proteção individual e/ou Coletivo; Acompanhamento das atividades; 

Avaliação de Atestados Médicos; Avaliação de junta médica. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A Contratada iniciará suas atividades após a assinatura do 

contrato e fornecimento pelo Contratante da relação de Servidores.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A Contratada exime-se de qualquer responsabilidade quanto 

ao não cumprimento pelo Contratante ou pelos seus funcionários, das obrigações previstas nos 

Programas de Segurança e Medicina do Trabalho. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA– Serão de responsabilidade do Contratante as questões legais 

como Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, indenizações, acidentes de Trabalho, 

esclarecimentos às empresas, entidades ou órgãos da administração pública ou privada, estatísticas e 

outros não previstos neste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PLANOS, PREÇOS E PAGAMENTOS 

O Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais 

pela elaboração e manutenção dos programas elencados no objeto deste contrato, mais R$200,00 

(duzentos reais) por avaliação da junta médica e R$50,00 (cinquenta reais) por consulta com médico 

do trabalho. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A fatura dos serviços deverá ser paga até o décimo dia útil 

de cada mês, subsequente à prestação dos serviços, por meio de depósito bancário, em conta e agência 

a ser informado ao Contratante. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As consultas com médicos especialistas para avaliação serão 

repassadas ao Contratante.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correm por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 
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 02.00 Gabinete do Prefeito 

02.01 Secretaria de Administração e Planejamento 

2.004 Manutenção Das Atividades do Gabinete 

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

12.00 Previdência Municipal 

12.01 Previdência Municipal 

2.045 Manutenção do Fundo de Previdência Municipal 

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO  
O presente Contrato vigorará pelo período compreendido entre 02 de janeiro de 2015 a 31 de 

dezembro de 2015.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo das partes, ou 

unilateralmente pelo Município, nos termos e pelos motivos do artigo 78 da Lei 8.666/93, além dos 

seguintes: 

a) a transferência parcial ou total do objeto do presente contrato a terceiros, sem o prévio 

assentimento do Município; 

b) a execução dos serviços com imperícia técnica; 

c) o requerimento de concordata ou decretação de falência da contratada; 

d) a verificação de incapacidade técnica, desaparelhamento ou má fé na relação contratual; e 

e) o reiterado descumprimento de obrigações assumidas, já penalizado com advertência e/ou 

multa. 

SÚBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão por acordo das partes deverá ser precedida de 

aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos casos de rescisão unilateral do contrato, a Contratada 

ficará sujeita às penalidades previstas neste Instrumento Convocatório, não tendo direito a qualquer 

indenização, ressalvando-se o art. 79, § 2º da Lei 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Nos casos de rescisão unilateral cessarão automaticamente 

todas as atividades da Contratada, sendo o objeto do contrato entregue no estado em que se encontra 

ao Contratante, que o executará por si ou por terceiros. 

SUBCLÚSULA QUARTA - A suspensão da execução do contrato não prejudicará a 

aplicação das sanções previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

A Contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as 

sanções previstas nesta Cláusula, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Contratante 

poderá, garantida prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à Contratada as seguintes 

sanções:  

I – Advertência;  

II – Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total corrigido da contratação;  

III – Suspensão temporária de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; e 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A responsabilidade da Contratada sobre os programas 

implementados cessa com a entrega do documento assinado. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Qualquer tolerância quanto aos direitos e obrigações deste 

contrato não implica perdão, novação, renúncia ou alteração do pactuado. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Os casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos 

através de termo aditivo contratual. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Será de responsabilidade do Contratante, a ciência dos 

direitos e obrigações deste contrato aos seus funcionários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sra. Andrisa Cazarotto, na condição de Chefe do 

Departamento Pessoal, como gestora desta contratação. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A gestora deste contrato terá, entre outras, as seguintes 

atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; e solicitar a Administração a aplicação de penalidades 

por descumprimento de cláusula contratual. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a 

execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes elegem o Foro de Constantina/RS, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser 

resolvidas pelas partes. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 02 dias 

do mês de janeiro do ano de 2015. 

 

_________________________                                             

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS             

CONTRATANTE 

Gilson De Carli – Prefeito Municipal 

 

_______________________ 

ELENO CLAUCIR BUENO FERREIRA – ME 

CONTRATADA 

Eleno Claucir Bueno Ferrerira 

 

 

_____________________ 

Andrisa Cazarotto – Chefe do Departamento Pessoal 

Gestora da Contratação 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: Lourdes Valduga Sfredo – Secretária Municipal de Administração 

CPF: 559.060.870-87 

 

Nome: Bernardete Anziliero – Auxiliar Administrativo 

CPF: 889.953.560-49 


