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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-037.227/21-07 

I.J.: __________________________________________ 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 

o  Município de Belo Horizonte e  a empresa GGB 

Clínica e Engenharia ME. 

 

 

 

O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pela Subsecretária 

de Gestão de Pessoas, Fernanda de Siqueira Neves, mediante delegação de competência prevista na 

Portaria  SMPOG  n°  018/2017,  doravante  denominado  Contratante,  e  a  empresa  GGB  Clínica  e 

Engenharia ME, estabelecida na Av. Amazonas, 491 – Sala 901 – Centro – Belo Horizonte/MG, CEP 

30180-907, CNPJ nº 06.203.880/0001-80, representada por Jader Lopes Barbosa, CPF 399.951.606-25  

neste ato denominada Contratada, celebram o presente contrato, em conformidade com a Lei Federal 

nº  8.666/93  e  os  Decretos  Municipais  nº  10.710/01  e  nº  15.113/13,  por  dispensa  de  licitação  com 

fundamento no art. 24, inc. II, da referida Lei Federal nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados para elaboração de LTCAT 

- Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, dos agentes de combate a endemias, e agentes 

de combate a endemias II, através da avaliação das atividades desempenhadas por quatro equipes de 

trabalho, sendo elas: Dengue, Leishmaniose, Centro de Controle Zoonoses e Centro de Esterilização de 

Cães e Gatos, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com a respectiva emissão do laudo técnico, 

elaborado em conformidade com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 0600.1600.04.122.014.2.809.0001.339039-49.00.00 – Ficha 225. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

O presente contrato tem o valor global de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

O presente Contrato terá prazo de vigência  de 05 (cinco) meses, com início a partir de sua data de 

assinatura, podendo ser prorrogado conforme disposto no § 1º do artigo 57, da Lei 8666/93, não se 

admitindo o reajustamento dos preços. 

01.2021.0600.0011.00.00
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CLÁUSULA QUINTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

5.1.  Fica  vedada  qualquer  alteração  qualitativa  ou  quantitativa  dos  contratos,  que  implique  custos 

adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

5.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

5.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

5.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da Secretaria 

em  cuja  dotação  orçamentária  a  despesa  ocorrerá,  em  processo  próprio,  com  a  justificativa  da 

imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE ENTREGA  

O serviço deverá ser entregue no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

7.1. Os laudos deverão ser entregues na GSTRA – Gerência de Segurança do Trabalho – localizada à 

Avenida Augusto de Lima, nº. 30 – 9º. Andar – Centro – Belo Horizonte – MG. 

7.2.O recebimento do(s) laudo(s) no local designado será feito por servidor ou comissão constituída para 

este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: 

7.1.1. a Contratada dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Nota de Empenho 

respectivas; 

7.1.2. a comissão/servidor, de posse dos documentos apresentados pela Contratada, receberá 

o(s)  laudos  provisoriamente  para  verificação  de  especificação,  quantidade,  preços,  prazos  e 

outros pertinentes; 

7.1.2.1. encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela Contratada; 

7.1.2.2.  aprovando,  receberá  definitivamente  mediante  recibo  aposto  na  Nota  Fiscal 

respectiva. 

7.3.  Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, a comissão/servidor reduzirá a termo os 

fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

8.2. Devolver o Recibo de Empenho em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de 

Empenho emitida pelo Contratante. 

8.3. Elaborar o(s) laudo(s) contratado(s) de acordo com os parâmetros delimitados (vide Anexo) pelo 

Contratante. 
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8.4. Apresentar  ao  Contratante  comprovação  de  cumprimento  das  obrigações  tributárias  e  sociais, 

legalmente exigíveis. 

8.5. Corrigir às suas expensas imperfeições ou omissões nos trabalhos entregues. 

8.6. Entregar o trabalho elaborado de acordo com o especificado no contrato. 

8.7. Fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, responsabilizando-se por qualquer 

acidente que venha a ocorrer em decorrência da execução dos serviços contratados. 

8.8. Garantir a qualidade e correção do serviço prestado. 

8.9. Não apresentar nenhum custo adicional referente às despesas com a entrega do serviço prestado. 

8.10. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos 

e  quaisquer outros que incidam  ou  venham  a  incidir sobre  seu  pessoal  necessário  à execução  desta 

contratação. 

8.11. Zelar pela qualidade do serviço executado, inclusive na entrega. 

8.12. Entregar no local indicado, munido da DANFE. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. Encaminhar à Contratada a nota de empenho autorizando a prestação do serviço. 

9.2. Notificar  a  Contratada,  por  escrito,  fixando-lhe  prazo  para  corrigir  defeitos  ou  irregularidades 

encontradas na prestação do serviço. 

9.3. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada. 

9.4. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a prestação do serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1.  Os  documentos  fiscais  deverão  ser  atestados  pela  Gerência  de  Segurança  do  Trabalho  da 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas após a execução dos serviços. 

10.2.  O  pagamento  será  efetuado  pela  Diretoria  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  da  Secretaria 

Municipal  de  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias,  contados  do 

adimplemento.  

10.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços realizada 

e o período da execução.  

10.4. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  

10.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será contado a 

partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

11.1.1. Advertência; 

11.1.2. Multas nos seguintes percentuais: 

11.1.2.1. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na entrega do produto, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, 

a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

11.1.2.2. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

11.1.2.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese de o 

infrator  entregar  o  objeto  contratual  em  desacordo  com  as  especificações,  condições  e 

qualidade  contratadas  e/ou  com  vício,  irregularidade  ou  defeito  oculto  que  o  tornem 

impróprio para o fim a que se destina. 

11.1.2.4. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação 

quando o infrator der causa à rescisão do contrato;  

11.1.2.5. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores 

aos contratados. 

11.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores, do Município de Belo Horizonte, nos termos do art. 

7º, da Lei Federal nº 10.520/02; 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e 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, nos termos do inciso IV, do art. 87, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

11.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

11.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

11.3.  A  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  será  aplicada  pelo  Secretário  Municipal 

Adjunto competente. 

11.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário  Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

11.5.  Na  notificação  de aplicação  das penalidades  de  advertência,  multa  e  impedimento  de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa 
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prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

11.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentação de recurso. 

11.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, 

após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado. 

11.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

11.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total 

do  contrato,  devendo  o  instrumento  respectivo  ser  rescindido,  salvo  razões  de  interesse  público 

devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

12.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação ou 

interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo.  

12.2.  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  nas  hipóteses  previstas  na  legislação,  desde  que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como 

nas hipóteses de a Contratada: 

12.2.1. Infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

12.2.2. Entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

12.2.3. Transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

12.2.4. Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

12.2.5. Deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 02 (dois) dias 

seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e imediata ao 

Contratante; 

12.2.6. Deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias 

e sociais; 

12.2.7. Ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com 

a Administração Municipal; 

12.2.8. Subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na 

hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente 

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada. 

12.2.9. Associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

12.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

12.3.1.  Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nos  casos  enumerados  no 

subitem anterior; 

12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
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haja conveniência para a Administração; 

12.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, quando 

o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo 

disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1.  A  Contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, 

conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

14.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, não 

importará de forma alguma em alteração ou novação. 

14.3.  A  Contratada  não  poderá  caucionar  ou  utilizar  o  presente  contrato  para  qualquer  operação 

financeira. 

14.4.  As  relações  entre  a  Contratada  e  Contratante  serão  por  escrito,  ressalvados  os  entendimentos 

verbais motivados pela urgência dos serviços que deverão ser, imediatamente, confirmados por escrito. 

14.5. Reserva-se ao Contratante, o direito de recusar, em parte ou no todo, os serviços executados pela 

Contratada, desde que apresentados fora das condições prescritas, cabendo à Contratada refazê-lo sem 

quaisquer ônus adicionais para o Contratante. 

14.6.  A  Contratada  será  responsável  perante  o  Contratante  sob  todos  os  aspectos,  circunstâncias, 

respondendo pela qualidade dos serviços e resultados constantes neste instrumento. 

14.7. A Subsecretária de Gestão de Pessoas será a responsável pelo acompanhamento e recebimento do 

objeto. 

14.8. É vedada a subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá por conta 

e ônus do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ANEXOS 

Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei Federal nº 

8.666/93, e é anexo ao presente instrumento e dele faz parte integrante o Anexo "Regras Específicas". 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente instrumento. E, por estarem 
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justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Belo Horizonte,          de                                      de 2021. 

 

 

 

 

 

Fernanda de Siqueira Neves 

Subsecretária de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

Jader Lopes Barbosa  

Representante legal da Contratada 

  

JADER 
LOPES 
BARBOSA:39
995160625

Digitally signed 
by JADER LOPES 
BARBOSA:39995
160625 
Date: 2021.07.15 
12:21:07 -03'00'

JEOVANA LACERDA 
RODRIGUES DE 
MEDEIROS:04310391605

Assinado de forma digital por 
JEOVANA LACERDA RODRIGUES DE 
MEDEIROS:04310391605 
Dados: 2021.07.15 12:33:19 -03'00'

15 julho
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A N E X O 

Regras Específicas 

A) Procedimentos Técnicos de Levantamento Ambiental 

Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental deverão considerar: 

I – Visita Técnica prévia aos ambientes laborais para levantamento dos agentes presentes; devendo ser 

realizada,  acompanhado  pelo  representante  do  Contratante,  designado  pela  GSTRA  -  Gerência  de 

Segurança do Trabalho; 

II  -  Metodologia  e  procedimentos  de  avaliação  dos  agentes  nocivos  estabelecidos  pelas  Normas  de 

Higiene Ocupacional- NHO da FUNDACENTRO; 

III – Limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE; 

IV – Deverá ser considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC que elimine ou 

neutralize a nocividade, conforme especificação técnica do fabricante; 

V – Deverá ser considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI, que elimine ou 

neutralize a nocividade, respeitando o disposto na NR-06 do MTE; 

VI – A periculosidade deve ser avaliada com base na NR16 do MTE; 

VII – Deverão ser anexadas ao Laudo, as FISPQ – Fichas de Informações de Segurança dos Produtos 

Químicos de todos os produtos utilizados; 

VIII – Os agentes Químicos deverão ser analisados por empresas qualificadas e certificadas, devendo 

ser apresentado o certificado de autorização de funcionamento; 

IX  –  A  Insalubridade,  para  a  Aposentadoria  Especial,  deverá  ser  avaliada  com  base  na  legislação 

previdenciária;  

B) Estrutura do Laudo Técnico de Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial  

O Laudo deverá respeitar a seguinte estrutura: 

I - Reconhecimento dos fatores de riscos ambientais; 

II - Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

III– Levantamento da Condição Laboral de Insalubridade/Periculosidade; 

V – Identificação do Grau de Insalubridade; 

IV - Especificação de medidas de controle; 

V - Registro dos dados; 

§ 1º Para o cumprimento do inciso I, deve-se contemplar: 

a) a identificação do fator de risco; 
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b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

c)  a  identificação  das  possíveis  trajetórias  e  dos  meios  de  propagação  dos  agentes  no  ambiente  de 

trabalho; 

d) a identificação da empresa, dos setores, das funções e determinação do número de trabalhadores 

expostos; 

e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição (se eventual, permanente, intermitente); 

f) os possíveis danos à saúde, relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica; 

g) Conter evidências, registros das avaliações realizadas por meio de fotos, filmagem ou outros meios 

acessíveis e de domínio público; 

* O Laudo deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho, com o respectivo número da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA. 
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