
 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO que entre si celebram 
a CÂMARA MUNICIPAL DE 
RIO VERDE e ---------------------- 
da seguinte forma: 
 
 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado CÂMARA MUNICIPAL 
DE RIO VERDE – GO, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no município de 
Rio Verde – Go, na Av. José Walter Quadra 24 Residencial Interlagos, Rio Verde- 
Goiás, inscrito no CNPJ sob o n º 25.040.627/0001-05, neste ato representada pelo seu 
presidente em exercício, Vereador Lucivaldo Tavares Medeiros, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 364.762.501-91, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado (-
--------------), inscrita no CNPJ n° ----------------------- residente e domiciliada na Rua ---
--------------------------------------------------------- denominado CONTRATADA, 
celebram o presente contrato, oriundo do processo de dispensa de licitação n° 873/2022 
mediante sujeição mútua à Lei n° 14.133/2021, artigo 75, inciso II, regido 
especialmente pelas seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada em LTCAT (Laudo Técnico das 
Condições do Ambiente de Trabalho), para avaliar, definir os riscos ambientais 
originados nos postos de trabalho que possam provocar danos à saúde, integridade física 
e bem estar dos trabalhadores da Câmara Municipal de Rio Verde – GO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DÂ DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL  
 
2.1 Fica fazendo parte integrante do presente instrumento, independentemente de 
qualquer transcrição, o processo de Dispensa de Licitação n° 873/2022, cujo teor é de 
integral conhecimento da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
3.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 
ao qual compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração.  
 
3.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato.  
 
3.3 A Câmara Municipal de Rio Verde - GO, deve acompanhar e fiscalizar a 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 
especialmente designado, na forma do artigo 117 da Lei 14.133/2021; 



 

 

 
3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a 
autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 
117 da Lei 14.133/2021; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 Pelos serviços realizados a CONTRATANTE pagará a importância global de R$ ----
--------------- (-----------------) cujo pagamento será em até 10 (dez) dias após 
apresentação de relatório de acompanhamento dos serviços juntamente com o laudo, 
mediante apresentação da nota fiscal. 
 
4.2 A nota fiscal deverá ser emitida em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 
VERDE/GO, CNPJ: 25.040.627/0001-05; 
 
4.3 Quando o fim do prazo para pagamento coincidir com dia em que não houver 
expediente, o pagamento será efetuado no próximo dia útil; 
 
4.4 Constatando-se qualquer incorreção no recibo, bem como qualquer circunstância 
que impeça o seu pagamento, o prazo para pagamento (10 dias), fluirá a partir da 
respectiva regularização; 
 
4.5 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia nos órgãos 
competentes sobre sua regularidade fiscal. 
 
4.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão 
devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante 
por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos 
correspondentes, quando este se der por culpa da contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 A despesa será suportada pela rubrica orçamentária número 
01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.39 – ficha 0013 – fonte 100 – Apoio Administrativo – 
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
6.1 É de obrigação da CONTRATADA:  
 

6.1.1 Iniciar os serviços imediatamente e de acordo com as demandas da Câmara 
Municipal de Rio Verde – GO. 
 



 

 

6.1.2 Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente à 
CONTRATADA, ou a terceiros, decorrentes de acontecimentos na fiscalização do 
serviço, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade. 
 
6.1.3 Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado, em conformidade com o 
disposto no art. 247, da Instrução Normativa 45 do INSS. 
 
6.1.4 Participar de reuniões relacionadas com o andamento dos serviços; 
 
6.1.5 O pagamento de todas as obrigações relacionadas com o serviço prestado, tais 
como obrigações sociais, taxas e impostos. 
 
6.1.6 Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá veicular publicidade acerca 
dos serviços executados ao CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa 
autorização; 
 
6.1.7 Executar fielmente o objeto do presente contrato dentro do melhor padrão de 
qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todos os 
critérios técnicos especificados, bem como a qualidade exigida, cumprindo, assim, 
todas as especificações estabelecidas na proposta; 
 
6.1.8 Refazer, sem custo para o CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento 
dentro do objeto deste contrato se verificada incorreção e constatado que o erro é da 
responsabilidade da CONTRATADA; 
 
6.1.9 Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as 
determinações e especificações contidas neste contrato; 
 
6.1.10 Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço 
focalizada deverão ser repassadas, por escrito, pela Contratada à Contratante, 
visando às providências necessárias; 
 
6.1.11 Caberá à Contratada a tarefa de orientar, propor soluções corretivas e 
preventivas, observando e solicitando providências do Contratante atinentes às 
questões de Segurança e Medicina do Trabalho; 
 
6.1.12 Havendo impedimentos de natureza operacional ao cumprimento das etapas 
de trabalho, as atividades deverão ser prontamente reprogramadas pela Contratada 
junto ao Setor de Recursos Humanos. 
 
6.1.13 O relatório do LTCAT, deverá ser entregue no departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Rio Verde – GO. 
 
6.1.14 Realizar integralmente a gestão das informações a serem enviadas ao e-
Social através da geração de todos os dados sobre o ambiente de trabalho dos 
funcionários da Câmara Municipal referente às condições de risco e insalubridade: 
LTCAT. 



 

 

 
6.1.15 No momento da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que 
possui Sistema Operacional/Software compatível e capacitado para atender as 
demandas do e-Social, no que se refere à Segurança do Trabalho, mediante 
apresentação de contrato de prestação de serviços mantido com a fornecedora do 
respectivo sistema, bem como declaração de documentação desta última, afirmando 
a condição de atender ao projeto e-Social e/ou entregar os documentos para o 
Recursos Humanos da Câmara Municipal, nos formatos pdf e XML. 
 
6.1.16 A CONTRATADA deverá estar legalmente constituída, devidamente 
cadastrada e em dia com as anuidades perante o Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, devendo para 
isso apresentar o Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica de 
acordo com as Resoluções CFM 997/1980 e 1.980/2011 e em cumprimento à Lei 
6.839/1980. 

 
6.2 É de obrigação da CONTRATANTE: 
 

6.2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações deste Termo de Referência;  
 
6.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e/ou termos de sua proposta;  
 
6.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis, na forma prevista no artigo 117 da Lei 
14.133/2021;  
 
6.2.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato nas condições e preços pactuados;  
 
6.2.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA;  
 
6.2.6 Notificar a contratada, por escrito, acerca de quaisquer irregularidades que 
venham a ocorrer, em função da execução do contrato, fixando os prazos para as 
devidas correções e regularização das mesmas;  
 
6.2.7 Observar as orientações fornecidas pela Contratada, visando o cumprimento 
das Normas Regulamentadoras (NR’s) nº 4, 5, 7, 9, 15, 16 e 17, da Portaria nº 
3.214/ 1978, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho e Emprego e as alterações. 
 
6.2.8 Informar qualquer alteração relativa ao trabalhador, ambiente e ao processo. 
 



 

 

6.2.9 Os empregados deverão colaborar com os programas, seguir as orientações e 
informar aos superiores dos riscos existentes no ambiente de trabalho. 
 
6.2.10 Permitir a entrada de empregados da Contratada, no período da vigência 
contratual, nas dependências do Contratante, sempre acompanhados por 
empregados deste. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA:  DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, ACRESCIMO E 
REEQUILIBRIO FINANCEIRO 
 
7.1 O prazo de vigência do presente contrato iniciará a partir da solicitação, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias corridos, atendendo às necessidades da Câmara Municipal de Rio 
Verde - GO, observado a legislação pertinente. 
 
7.2 Havendo necessidade e devidamente comprovado, poder-se-á fazer acréscimo de 
serviço no percentual de até 25%, e o reequilíbrio financeiro do contrato, observando 
para tanto a legislação pertinente.  
 
CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
DO OBJETO 
 
8.1 A prestação de serviços objeto desta dispensa de licitação deverá seguir os critérios 
de entrega definidos neste Termo de Referência.  
 
8.2 O serviço será recebido da seguinte forma:  
 
a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações e validades quando for o caso.  
 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade deste; 
 
8.3 Caso o objeto seja considerado INSATISFATÓRIO, será lavrado TERMO DE 
RECUSA, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser 
substituído, no prazo máximo acima fixado e ainda: 
 
c) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
  

c.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la no prazo 
máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço 
inicialmente contratado;  

 
d) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

 d.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 



 

 

dias úteis, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente 
contratado. 

 
CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA 
 
9.1 O presente contrato tem a natureza estabelecida no seu objeto, desobrigando a 
CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente do sistema tributário, previdenciário ou 
trabalhista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA MULTA E DAS PENALIDADES 
 
10.1 A CONTRATADA, na hipótese de inadimplência parcial ou total do contrato, 
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovado, estará sujeita 
as seguintes penalidades:  
 
a) Advertência; 
 
b) Multa de 10%o (dez por cento) do valor da proposta de preços; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
 
d) 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 a CONTRÂTADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções previstas nas alíneas 'b' e "c' poderão ser 
aplicadas juntamente com a multa.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A multa aplicada será descontada da fatura da 
CONTRATADA, ou ainda quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As penalidades serão aplicadas administrativamente, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
 
11.1 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 
autorizadas pela Lei 14.133/2021, desde que, formalmente justificado e assegurado o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às 
consequências dos termos da Lei, no que couber, sem prejuízo das demais sanções 
estabelecidas neste contrato. 
 



 

 

PARÁGRÁFO ÚNICO: A CONTRATANTE reserva-se o direito, no caso do não 
cumprimento do contrato a contento, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas, transferi-lo a terceiros sem que a CONTRATADA caiba qualquer 
recurso judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS CASOS OMISSOS 
 
 12.1 A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma da Lei 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Rio Verde - GO, para dirimir qualquer 
controvérsia inerente a este contrato, desistindo-se de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Rio Verde – GO, --- dia do mês de ----------- de 20XX. 
 
 
 

LUCIVALDO TAVARES MEDEIROS 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde 

 
 

CONTRATADA 
 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
1-                                                                                        2- 
Nome                                                                                 Nome 
CPF                                                                                    CPF 


