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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037 / 2022. 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO.  

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, 
através do Poder Executivo, com sede à Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro, CEP 37.474-
000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, neste ato representado pelo seu Prefeito, 

Sr. Francisco Rosinei Pinto, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador do RG M-
8.378.403 e do CPF 032.844.616-55, residente e domiciliado à Rua Altamiro Coli, nº 193, 
Centro, nesta Cidade. 
 

CONTRATADA: FACTUS ENGENHARIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 34.140.421/0001-30, sediada na Avenida Dom Pedro II, nº 595, Bairro Centro, CEP 
37.470-000, na Cidade de São Lourenço – MG, neste ato representada pelo sócio titular, Sr. 
Bruno de Souza Gomes, brasileiro, casado, portador   do CPF 11.044.847-46 e RG MG-
24.010.236, PC/MG, residente na Rua JC Soares, 564, Centro, São Lourenço, MG. 
 

EMBASAMENTO: Processo de Licitação nº 035/2022, Dispensa nº 023/2022 e na forma da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, as partes ficam contratadas, mediante as 
cláusulas e condições abaixo especificadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O objetivo do presente termo é a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
consultoria e assessoria técnica na área de segurança do trabalho para atendimento ao 
Município de Dom Viçoso quanto a legislação trabalhista. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - Os serviços a serem executados são:  
A – PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos; 
B – PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
C – LTCAT* - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho + Emissão de ART + 
Avaliação Ambiental de Ruído; 
D – LIP – Laudo de Insalubridade e Periculosidade; 
E – Envio inicial em XML dos eventos S2210 (Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT), 
s2220 (Monitoramento Biológico) e S2240 (Agentes Ambientais de Risco) ao e-social; 
F – Modelo de Ficha de EPI; 
G – Modelo de Ordem de Serviço; 
H – Atualização, alterações e inclusões dos eventos S2210, S2220 e S2240 no e-social; 
I – Atualização, alterações e inclusões dos documentos; 
J – Assessoria remota de segurança do trabalho de forma diária; 
K – Assessoria em questões legais de segurança; 
L – Implantação e adequação das Normas de Segurança; 
M – Visitas Técnicas mensais in loco; 
N – Treinamento de CIPA; 
O – Treinamento de NR35 – Trabalho em altura *(para 20 colaboradores) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

3.1 - Pelos serviços prestados objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), dividido em 8 
(oito) parcelas, sendo a  primeira parcela no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
e as demais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 

mailto:licitacaodomvicoso@yahoo.com.br


 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 
 

Rua Valdemar de Oliveira, Nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 -  Dom Viçoso / MG 

CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br  

 

3.2 - O pagamento será efetuado mensalmente como descrito na proposta em até 30 (trinta) 
dias ao mês subsequente ao da execução dos serviços, mediante apresentação da fatura/nota 
fiscal, sendo conferido pelo Setor requerente. 
 
3.3 - Para a efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente 
apresentar a regularidade com o INSS, FGTS e CNDT. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS 

4.1 - São direitos do CONTRATANTE: 
a) - Modificar o presente Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitando os direitos da contratada; 
b) - Aplicar a Legislação referente aos contratos Administrativos na execução deste contrato, 
como também resolver os casos omissos; 
c) - Fiscalizar os serviços através de seus representantes;  

d) - Ajustar com a CONTRATADA as alterações na ordem de sequência dos serviços; 
e) Sustar os serviços sempre que considerar essa medida necessária a boa execução dos 
mesmos. 

 

4.2 - São direitos da CONTRATADA: 
a) - Receber o pagamento dentro do prazo estipulado referente aos serviços prestados. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - São obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar a publicação dos extratos desta contratação; 
b)  Efetuar o pagamento em dia e nas condições estabelecidas no contrato; 
c)  Rescindir o Contrato. 
 

5.2 - São obrigações da CONTRATADA: 

A) - Assinar o contrato e manter, durante toda a vigência, compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.  

B) - Realizar os serviços de acordo com as condições previstas neste termo. 
C) - Cumprir todas as Cláusulas deste Contrato, sob pena de aplicação de multa e demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
D) - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito 
trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como as taxas, impostos e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do credenciamento; 
E) - Indenizar o Município de Dom Viçoso por todo e qualquer dano decorrente, direta ou 
indiretamente, da execução do objeto, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos; 
F) - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 
8.666/93; 
G) - Ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA, reparar, corrigir e refazer falhas nos 
serviços executados que estejam em desacordo com as exigências técnicas legais e do 
Município de Dom Viçoso. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, embasado nas circunstâncias 
previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ou mediante 
aviso prévio por escrito por qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
antes da prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MULTA 
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7.1 - A parte que infringir qualquer dispositivo deste contrato, ou o não cumprimento do 
estabelecido na Cláusula Nona, ficará sujeito à multa correspondente a 2% (dois por cento) do 
valor fixado na Cláusula Terceira. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1 - O prazo de vigência do presente contrato é a partir da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2022. 
 

CLÁUSULA NONA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - O mencionado Contrato será regido por Dotação própria do Orçamento vigente: 

2.2.0.04.123.002.2.0010 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA -  DO FORO 

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Carmo de Minas – MG, para a solução de quaisquer 
litígios decorrentes do presente contrato, ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia 
de qualquer outro. 

 
E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente termo em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para que produza jurídicos e legais efeitos. 
                         
 
 
 
                                    Dom Viçoso – MG, 13 de Abril de 2022. 

 

 

 
 
          __________________________________ 

Contratante 
Francisco Rosinei Pinto 

Prefeito Municipal 

 

 
 
 

___________________________________ 

Contratada 
Factus Engenharia e Soluções Integradas Ltda. 

Bruno de Souza Gomes 
CPF 11.044.847-46 

 
 
 

Testemunhas: 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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