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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2015. 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 

1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 

689842430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade 

de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONTRATADA: A empresa MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA-

BALHO LTDA, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, 909, sala 502, Ed. Da Matriz, Cen-

tro, Frederico Westphalen - RS, inscrita no CNPJ sob n. 08.051.477/0001-08, neste ato repre-

sentada por Rodrigo Torres da Luz, brasileiro, Técnico de Segurança do Trabalho,  residente e 

domiciliado na cidade de Frederico Westphalen - RS, sito a Rua Nolci Antonio Seben, 95, Apto 

303, Bairro Itapage, inscrito no CPF sob n. 923.875.860-34, portador da RG. N 5071046972.  

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II, da 

Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e as disposições e 

condições inseridas neste contrato. 

 

III – CONDIÇÕES:   

OBJETO: prestação de serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, consis-

tente na elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Laudos Técni-

cos Periciais de Insalubridade e Periculosidade, dos servidores públicos municipais de Taqua-

ruçu do Sul/RS, vinculados aos regimes trabalhistas Estatutários: (30 (Trinta): Agente Adminis-

trativo; Agente Administrativo Auxiliar; Agente Administrativo Legislativo; Assistente Social; 

Atendente; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; fiscal; Fiscal Ambiental; médico; motorista; opera-

dor de máquinas; operário; psicólogo; servente; Técnico em Controle Interno; Técnico em A-

gropecuária; Técnico em Contabilidade; Técnico em Informática; telefonista/Recepcionista; 

tesoureiro; Vigilante; fiscal sanitário; engenheiro civil; nutricionista; auxiliar de saúde bucal; 

Monitor Escolar; Educador Físico; Professor e Especialista em Educação) CLT.dos emprega-

dos públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, constantes da lei Municipal 

n.970 de 28 de maio de 2009 (07 (sete): Agente Comunitário de Saúde; Agente Visitador do 

PIM; Agente de Combate a Endemias; Cirurgião Dentista; Enfermeiro; médico e Técnico em 

enfermagem)  e realização do PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e LTCAT – 

Laudo Técnico de Condições de Ambiente de trabalho, que se regerá pelas cláusulas adiante 

especificadas, em obediência às determinações da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Dos serviços  

A CONTRATADA executará em favor da CONTRATANTE, os programas e serviços a seguir 

descritos, visando ao cumprimento dos aspectos legais do Perfil Profissiográfico Previdenciário 

– PPP, conforme determina a legislação do Ministério do Trabalho e da Previdência e Assistên-

cia Social para os cargos e empregos Públicos. 
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- Avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos no ambiente de trabalho; 

- Elaboração do laudo técnico das condições de ambiente de trabalho – LTCAT; 

- Elaboração do Laudo de enquadramento dos adicionais de Insalubridade e periculosida-

de; 

- Realização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, do Reajuste, Despesas e Condições de Pagamento 

 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços descritos na cláu-

sula primeira deste Contrato, o valor de R$2.800 (dois mil e oitocentos reais) após o término 

dos serviços, mediante o fornecimento de nota fiscal correspondente aos serviços prestados. 

§ 1º. O valor do presente contrato não sofrerá qualquer reajuste.  

§ 2º. Do valor dos serviços especificados na respectiva nota fiscal serão retidos os valores cor-

respondentes às contribuições regulamentares correspondentes. 

§ 3º.  As despesas com o desenvolvimento das atividades da CONTRATADA para a CON-

TRATANTE, incluídas as despesas com deslocamentos, estadias e alimentação, correrão por 

conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Prestação dos Serviços 

3.1. Todas as atividades descritas na cláusula primeira serão desenvolvidas nas dependências da 

CONTRATANTE, conforme a necessidade e preferência desta, no período determinado entre 

as partes; 

3.2. A CONTRATADA não tem qualquer responsabilidade legal sobre as decisões ou atos da 

CONTRATANTE, que não tiverem a anuência por escrito da CONTRATADA. 

3.3. As análises e determinações mais complexas, que envolverem medições com equipamento 

sofisticado e análises de laboratórios especializados, serão realizadas conforme a necessidade e 

acordo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência 

O presente contrato terá vigência restrita ao período de cumprimento do seu objeto, até o má-

ximo de 60 (sessenta dias) da data de assinatura do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Disposições Legais 

 

A execução do presente contrato é pelo regime de prestação de serviços, através de profissio-

nais devidamente habilitados designados pela CONTRATADA, correndo todas as despesas de 

deslocamento, estadia, alimentação e encargos sociais e trabalhistas sob a inteira responsabili-

dade desta, descaracterizando qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

  

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária 

 

As despesas do município decorrente deste contrato correrão a conta das dotações orçamentá-

rias, próprias do orçamento municipal vigente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - da rescisão  

 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do município, independente de no-

tificação judicial ou extrajudicial, sem que caibam à empresa outros direitos, especialmente o 

de indenização, além daqueles referentes ao pagamento dos serviços já prestados, na ocorrência 

de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores quando se verificar algum dos motivos a seguir relacionados: 

a) Não cumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato; 

b) Desatendimento às determinações regularmente emanadas do município; 

c) Cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços objeto deste contrato; 

d) Decretação de falência ou dissolução da empresa. 

 

Parágrafo único - O presente contrato poderá ainda ser rescindo por acordo entre as partes, ou 

por ato unilateral do Município, mediante comunicação prévia e expressa de 30 dias.   

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente contrato, que não possam ser 

solucionadas de comum acordo, fica eleito, desde já, o Fórum da Comarca de Frederico West-

phalen, RS, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem, desta forma, justas e contratadas, as partes firmam o presente em quatro vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

 

 Taquaruçu do Sul - RS, 02 de março de 2015. 

 

 

 

 

       VANDERLEI ZANATTA                                               RODRIGO TORES DA LUZ 

Prefeito Municipal – CONTRATANTE     MEDCENTER -  CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

A____________________________            B  ________________________________ 
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