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CONTRATO I\DMINISTRATTVO NO. 02/2O23

Têrmo de contrato que entre si fazem a Càrnara

Municipal de Vereadores de Campo Novo/RS e como

íoÍnecedor Labor Palmeira - Gilbêrto SeÍviços de

Consultoria e Laudos Técnicos do Trâbalhô LTDA -
ME, tendo como objeto á ContÍataÇão de Empresa

Especializada ?aÍa prestaÉo de sêrviços de

engenhariâ em s€gurança do tÍabaiho.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CA'IiPO NOVO/RS,

pessoe iuÍidica dê dirêito público intêrno, inscrita nô CNPJ sob ô no 90.165.887/0001-60,

com sêde nâ Av. Bento Gonçalves, 1312, centro, na Cidade de Campo Novo,/RS,

representada nêste ato por seu Presidente, Sr. João Franco Bindé, Agente Político,

brasileiro. portadoÍ CPF No 971.247.370-87 e da Cl ?O7171U5, residente e domiciliado

na Rua Lateral SE, 29, apto 1, Bâino Centro, Campo Novo/R§, adiantê denominada

simplesmênte CoNTRATANTE.

CONTRATADA: Labor Palmeirâ - Gilberto Serviços de Cônsultoria e Laudos Técnicos do

Trabalho LTDA * ME, pêssoa juridicã, inscrito no CNPJ §ob o n', 07.27?.186/0001'87,

com Firma esiabelecida na Rua Marechal Deodoro. 195, Sala 02, Centro de Palmeira das

MissÕes - RS, neste ato rêpresentade poÍ seu sócio Leonardo Ochoa, brasileiro,

Engenheiro em Seguranga do Tíabalho, CREA /RS 213.3A4, pôÍtâdor do CPF sob o no.

018,6ô2.720-.39, residente e domiciliado na Av. lndependência, n0. 760, Apto 101 - BeirÍo

Centro em Palmeira das Missôes/RS, adiante denominedo simplesmente CONTRATADA.
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Cünstitui-se obieto do pÍesente â ContrataÇáo cie EmpÍesa Especiaiizada paía

prestaçáo de serviçqs de engenharia ern segurança do trabalhc. na elaborâção do LTÇAT

(LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÔES DE AMBIENTE DE TRABATHO}, PPRA

(P§OGRAIIA DE PREVENÇÁO DE RISCO§ AMBIENTAIS), LAUDO TÉCNICO DE

ENQUADRAMENTÜ I-EGAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDÂDÊ E PPP

(PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIÁRIO) E ENVIO DO§ ÊVENTOS DA 4'
FASE DO E-SOCIAL. nos lêímos da legislaçáo vigenle e nas condiçÕes fixadâs nestê

contrato. Dispensa no 0212023

O prazo ie vigénciã destê contíãtô é dê 12 {dozê) mêses â coritâr da data de

âssinâtura do mesmô, podendô sêr pÍorÍogâdo em cônfôrmidade com a Lei Federâl n.'

I 666/93. O prazo para a êntreEa do§ laudos é de ate 30 (trtnta) dias após a assinatura do

contrâto.

Â CONTRATADA ôbriga-se â prêstar os serviços cltados na CúUSULÂ

PRIMEIRA, no prédio dú PodeÍ Lêgislativo de Campo NovolRS, reâiizando todãs as

mediÇõês nêcêssáÍlas e obrigatórias dê rilído, ilumináção, ergonômia, refêrenlê à

segurança do trabâlhador, conÍorme a legisiação vigente e a píe§tãr esclarecimantos â

dúvldas que possam vir a ocoÍrer pela CONTRATANTÉ.

a) O atendimento pela CONTRATADA, após ê eÍetivação dô §ôntrãto. será

iniciado no prazo rráximo de I {oito) diãs úteis, a côntãr da dala da

contrataçãoi

b) A CONTRATADA fornêcerá todos os laudos êm material impress6 ê pÕr §reio

eletrônicô.

F,ocesso Licitâtório n'CC2/2C23 - Dispeôsâ fl'002i2023
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CúUSULA QUARTA - Do PREco

O preço a ser pago pelâ CONTRATANTE à CONTRATADA será especificado na

proposta financeira apresentada pela empresa, constante no Processo dê Disp€nsa de

Licitação n". O2nO23, cuia importânciâ total é dê R$ 2.200.00 (dois mil e duzentos rêais).

O pagãmento será efetuado à vista após a entÍegê do obieto. mêdiânte
Ãrea

222 Alkt!\, âpresentacáo de nota Íiscãl- sêndo quÉ êstã deverá ser contratacia.
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Nos pagâmentos

cúUsULÂ oITAvA - Dos DIREIToS E oBRIGAcÕEs

'1-Dos direitos:

Processo Licitatório n' 0022023 - Oispensa no 002/2023

apó§ ã data do vsnciÍtsnto estabêlecidoô na

cláusulâ guinta, com atraso supeÍior a 30 (trinle) dias, a contar do final do pÍazo, os

valoÍes serão cônigidos pelo Índicê do IGPM do mês anterior lixado pêlo Govemo

Federâ1.

ará
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CúUSULA QUINTA _ DÂS coNDIcoES DE PAGAME§To

CúUSULA SEXTA - DO RECURSo FINANCEIRo

cLÁusuLA sÉnMA - pA.ATUÀLrzÂcÂo MoNErÁRrA
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CônstituêÍn direitos do COIITRÀTÀNTE, rgcêbêr o objêto dêstê contráto nãs

condiçô6§ âvençâdas e da COIürRATADA perceber o vêlor giu$ado nâ írffiâ ê ,ro prâ3o

estipulados.

r-4lJ,\iilisdt i,. Ütr t*lF,{Êi: }!lii':,
1:.1'{rr4r,;*r4" e}.esa e truà4" ed4n -
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túda a dscumêntâÇâô

do preseôte

que

necessidâde

Processo Lrcitatório no 002/2023 - Dispensa n' 00212023

consato;

dlAprssêntar durante a ê(et§,Içáo do Çenkato, se solicitado, doffmsnto§ que

compÍavem estar cumprinda s tegislâçãa êír vigor quanto às obrigações

assumidãs na presenls licttâçáo, em É§pecial, ên§âlgos sâciâi§,

trabalhiBtãs, prêvidenciários, tÍibrjtâioE e fiscáis.

2-Das Obrigêçáes:

Constituem obrigações do CONTRATAi,ITE:

a)Efetuer o paganento aiusrado;

blDar a CONTRATADA as êondiç§ês neeeEsátÍas a tqular êxactlção do

contrâto.
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CLÁUSULA NoNA - oA RESCISÃo Do coNTRATo

O pÍesente contrato será rescindido no ceso de ocorrer quaisquer das hipóteses

previstas no artigo 79 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores.

e) Por ato unilateral da CONTRAÍANTÊ nos casos dos incisos I a Xll e XVll

do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93 e suas altêrações posteriorês;

b) Amigavelmente, por acordo êntre as pâÍtês, reduzido a iermo no procegso

de licitação. desde que haja conveniêncaa pâra ã CONTRÂTANTE; e

c) Judicialmentê, nos termos da lêgislaçáo em vigor.

A rêscisão deste contreto implicará relençáo de créditos decorrentes da

contratagáo, atê o limite dos prêjuízos causados à CONTRATANTE, bem como na

assunção dos serviços pela CONTRATANTE ná forma quê a mesma detêminaÍ.

Parágrafo Único: O descumpíimento das obíigações assumidâs neste

contrato dêverá ser objêto de comunicâÇão êscÍita, tendo a partê inadirnplênte o prazo dê

5 (cinco) dhs para eleger o que entendêr de dirêito.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de

inexecução total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rêscisão, conforme

arltgo 77 , da Lei Federal n. 8.6ô6/93, e suas alteraçôes posteriores.

Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE, podêrá

garântida a prévia defesa, aplicâr à CONTRATADA as sançôes previstas no aí'tigo 87 da

Lei Federal 8.666/S3, dentre elas:

| - AdveÍtência

Processo LicitatóriÕ no 00212023 - Dispensa no 00212023

Atea
!22.01km:

Állitude
4?3m
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CúUSULA DÉCIMA - DA TNEXECUCÃO DO CONTRATO

c LÁu sulÀ lDliÇliíAf8lldElBAj- pAs sANÇÕEs ApMr Nl§ÍRAÍlvAS pARÂ o cASo

DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
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ll - Multa, sendo que esta côrrêsponderá a lAo/o (dez por cento) sobre o valor

totâl do contrato;

lll - Suspensão têmporána de participaÇáo em licitação e impedimento de

contrataí com a AdministÍação, por prazo não supêrior a 02 (dois) ânos;

lV - Declaração de inidonêidade para licitar ou contÍataÍ com a AdminislraÇão-

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA vIHCUTIÇÃo

O presente contrato está vinculado à Dispensa dê Licitação n" 02/2023, TIPO

Menor Preço Global, à pÍoposta do vencedor e à Lêi Federal n'B-666/93.

O preseste conlrato podeÍá ser alterado e ptonogado atrãvé§ dê termos aditivos,

por acordo en!.e as partes, ou unilateralmente por parte do CONTRÂTANTE e de acordo

Õom o art. 65 da Lei Federal n' 8.666/93 ê suâs allêrações, sendo que, os rea.lustes de

valores devem seguir o indice do IGPM do mês anteÍioÍ ftxado pelo Govemo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OUIiRTA - DA§ OMISSOE§

Este contrato rege-sê pela Lei FedeÍal n'. 8.666/93, inclusive nas suas omissôes.

Fica eleito o foro da ComaÍca de Câmpo Novo, RS, pãra didmir dúvidas ou

questões oriundas do pÍesentê contrato.

E, poÍ êstarem às partes assim, iustas e contratadas, assinam o presente

instrumento em três viâs de igual t6or ê foÍma e uma só finalidade, perân1e duas

testemunhas que também assinam tudo, após ter sidô o contrato lido e conferido, estando

de acordo com o estipulado.
6
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CúUSULA DÉCIMA TERGEIRÂ _ DAS ALTERACÔES CONTRÀTUAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OISPOSICÔE§ FINAIS

Prôcesso Licitâtório n0 0022023 - Dispensa n" 0Q212O23
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03 de íevereiro de 2023.
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Leonardo Ochoa

Engenheiro em Segurânça do Trabalho
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