
 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO 

OVÍDIO MACHADO – IOM E XXXXXXXXXXX, 

PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL – PCMSO EM 

CONFORMIDADE COM A NORMA 

REGULAMENTADORA – NR 7 E 

ELABORAÇÃO DA ANÁLISE GLOBAL DO 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS – PPRA EM CONFORMIDADE 

COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 9, 

PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 

878.454/2018/MS (DSEI TOCANTINS). 

 

 

 

 

 

O INSTITUTO OVÍDIO MACHADO – IOM, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 07.260.939/0001-34, sediada na 

Rua 01, Residencial São Domingos II, n° 04, Bairro Residencial Esperança, São Luís/MA, 

CEP: 65.064-550, neste ato representada pela Presidenta, Sra. Adriana Gama Meireles, 

brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade nº 0219663672002-5 

SSP/MA e CPF nº 022.417.983-71, residente e domiciliada na Estrada da Mata, 

Condomínio São José 03, Bloco 04, Apartamento 304, Vila São Luís, São José de Ribamar 

– MA, CEP: 65.110-000, doravante denominada CONTRATANTE, e 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, situada na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP: XX.XXX-XXX neste ato representada pelo sócio-

administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, portador da 

Carteira de Identidade nº XXXXXXXXX e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e 

domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXX, CEP: XX.XXX-XXX, doravante denominada 

CONTRATADA, pactuam entre si as cláusulas a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO  

 

1.1 Este contrato decorre do procedimento homologado em conformidade com o que 

consta do processo administrativo em anexo, que fica fazendo parte integrante do presente 

instrumento, sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas do 



 

 

Regulamento de Compras e Serviços – IOM, inclusive quanto aos casos omissos, 

vinculando-se também, a proposta vencedora, ao Termo de Referência, que também é 

parte integrante da presente avença. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

 

2.1    Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE 

SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO EM CONFORMIDADE COM A NORMA 

REGULAMENTADORA – NR 7 E ELABORAÇÃO DA ANÁLISE GLOBAL DO 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA EM 

CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 9 QUE TRATAM DOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTEÇÃO À SAÚDE E INTEGRIDADE DOS 

TRABALHADORES CONTRA OS RISCOS RELACIONADOS A AGENTES FÍSICOS, 

QUÍMICOS E BIOLÓGICOS NAS ATIVIDADES E AMBIENTES DE TRABALHO DE 

ACORDO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DADAS ATRAVÉS 

DA PORTARIA GM N° 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978, PARA A EXECUÇÃO DO 

CONVÊNIO Nº 878.454/2018/MS (DSEI TOCANTINS). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1     A Contratante pagará à Contratada o valor total de R$ XX.XXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), sendo R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

referentes ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e R$ X.XXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXX) referentes ao Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), observando ainda : 

 

a) Os valores pactuados nesta Cláusula incluem todos os encargos, tributos e 

despesas necessárias à plena e total execução dos serviços objeto do presente 

Contrato. 

 

b) Os pagamentos à Contratada ficam condicionados a efetiva prestação dos serviços 

e a apresentação da Nota Fiscal correspondente, devendo constar, 

obrigatoriamente, em sua descrição o serviço prestado. 

 

c) Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar junto com a Nota Fiscal 

as seguintes certidões: Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Nacional, 

Estadual e Municipal; Certidão Negativa de Débitos com o Sistema da Seguridade 

Social – INSS; Certidão Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Processo pelo Tribunal de Contas da 

União; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

3.2    O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo 

efetivamente executado mensalmente, através de depósito bancário em conta corrente 

fornecida pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de 



 

 

requerimento/solicitação de pagamento, nota fiscal, recibo e certidões, discriminadas 

abaixo, devidamente analisadas e atestadas pelo colaborador designado pela Contratante: 

I. Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado; 

II. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União;  

III. À regularidade fiscal perante as Fazendas Federal e Estadual, 

quando for o caso; 

IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

V. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

VI. Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição; e 

VII. À inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

 

3.3     A Contratada não deverá constar nos cadastros especificados abaixo, bem como, 

realizar a devida comprovação da negativa em tais cadastros: 

a) no Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, 

do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

b) no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 

como impedidas ou suspensas; ou 

c) no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

3.4     Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação, o pagamento será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras 

necessárias. 

 

3.5    Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios e/ou com recursos de 

convênios. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1    O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a 

conveniência da Contratante e aceite da Contratada.  

 

4.2      A prorrogação do Contrato poderá ser precedida de pesquisa para que se verifique 

se as condições oferecidas pela Contratada continuam vantajosas para a Contratante. 



 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

5.1 Obriga-se a Contratante a fornecer à Contratada antes todos os dados, documentos 

e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora 

contratados, em tempo hábil, não cabendo nenhuma responsabilidade à segunda caso os 

mesmos sejam recebidos intempestivamente; 

 

5.2 Todos os serviços extraordinários não contratados que forem necessários ou 

solicitados pela Contratante serão cobrados à parte, com preços previamente 

convencionados; 

 

5.3 Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela Contratada de 

seus deveres contratuais, com notificação prévia, por escrito e com a concessão de prazo 

para a apresentação de documentos e esclarecimentos; 

 

5.4 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações deste Contrato; 

 

5.5 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo seletivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1      Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para 

execução de serviços referentes ao objeto deste contrato, quando necessário; 

 

6.2      Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada, com relação ao objeto deste contrato; 

 

6.3 Exercer efetiva fiscalização dos serviços contratados, para que os mesmos sejam 

executados nos prazos previstos e de acordo com todas as exigências acordadas; 

 

6.4 Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados; 

 

6.5 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço 

desejado; 

 

6.6 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 

 

6.7 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da área 



 

 

administrativa do Instituto Ovídio Machado ou Departamento designado para tal função; 

 

6.8 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

7.1    Indicar o profissional que realizará os serviços de Medicina do Trabalho e Saúde 

Ocupacional e Segurança do Trabalho; 

7.2  Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pelos serviços 

executados, zelando pela ordem e qualidade de sua execução. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 

 

8.1  Prestação de serviços técnicos especializados inerentes às atividades descritas 

abaixo, com disponibilização de profissionais com formação específica para executar as 

atribuições abaixo descritas para e/ou nas dependências do Instituto Ovídio Machado – 

IOM. 

 

8.2  Realização dos exames médicos periódicos previstos no contexto da Norma 

Regulamentadora NR nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se de programa 

anual, obrigatório, elaborado com base na análise dos riscos à saúde dos empregados, e 

articulado no disposto das demais NR's como parte integrante de um amplo conjunto de 

iniciativas da empresa, na abordagem da relação saúde x trabalho. 

 

8.3 O objeto deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste 

instrumento. 

8.4   Os itens a serem adquiridos, bem como suas especificações e quantitativos 

encontram-se dispostos na tabela abaixo: 

Item Especificação Unidade Quantidade 

1 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) 

Und 1 

2 
Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) 
Und 1 

 

8.5 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): 



 

 

8.5.1   O PPRA será composto, no mínimo, pelas informações formatadas em planilhas de 

avaliações, conforme descrição abaixo: 

* PLANILHA DE AVALIAÇÃO – Identificação do Instituto; identificação do setor e 

da função; descrição da atividade; 

* Identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde e integridade física, 

arrolado na Legislação Previdenciária; 

* Localização das possíveis fontes geradoras; via e periodicidade de exposição ao 

agente nocivo;  

* Metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo; descrição das 

medidas de controle existentes;  

* Conclusão com enquadramento das atividades de risco, se for o caso 

(insalubridade mínima, média ou máxima; periculosidade); assinatura do Médico do 

Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho; 

e data da realização da avaliação ambiental, conforme IN INSS/PRES N° 45/2010. Não 

serão aceitos discriminações por grupos homogêneos. O PPRA deverá ser elaborado para 

cada unidade, com discriminação por setor e/ou atividade, contendo os quesitos: Setor, 

Descrição Física, Atividades do Setor, Grau de Risco, N° de Servidores no Setor, N° de 

Servidores por Função, Sexo, Jornada de Trabalho, Descrição das Atividades da Função, 

Risco Ambiental (Físico, Químico, Biológico, Ergonômico e Acidente), Agentes, Fonte 

Geradora, Frequência de Exposição, Tipos de Exposição, Possíveis Danos à Saúde, 

Proposta e/ou Medidas de Controle já existente; 

* AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA EXPOSIÇÃO – AGENTES QUÍMICOS (NR 15). 

Instrumento Utilizado: equipamento, marca, modelo, certificado de calibração. Laboratório 

que analisou a amostra. Agente Avaliado. 

* Metodologia aplicada, Velocidade do Ar (m/s), Vazão(1/min), Limite de Tolerância 

(ppm), N.A (ppm), Concentração encontrada (ppm). Tipo de Exposição (ppm): Habitual e 

Permanente (sazonal), Habitual e Intermitente, Eventual.  

* Tempo de Exposição: Diário (h), Semanal (dia), Mensal (semana). Período de 

coleta: Início (h), Final (h). Tempo de Coleta: (min). 

* Volume Utilizado: (ml). Fonte geradora, Trajetória e meio de propagação. 

Possíveis danos à saúde. 

* AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA EXPOSIÇÃO – AGENTES BIOLÓGICOS: 

Caracterização da atividade e do agente em relação à NR-15 e NR-32: Descrição da 

atividade pela legislação, Descrição da atividade real. 

* Agente Avaliado, Tipo de Exposição: Habitual e Permanente (sazonal), Habitual e 

Intermitente (Eventual).  



 

 

* Tempo de Exposição: Diário (h), Semanal(dia), Mensal (semana). Período de 

coleta: Início (h), Final (h). Quando manuseada por vez (unid.), Quantas vezes por dia 

(unid.). Possíveis danos à saúde, Fonte geradora, Trajetória e meio de propagação. 

* AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA EXPOSIÇÃO – AGENTES FÍSICOS: RUÍDOS. 

Instrumento utilizado. 

* Equipamento, Marca Modelo. Calibração: Inicial (dB), Final (dB). Horários: Inicial 

(h), Final (h). Metodologia. Tipo de Exposição: Habitual e Permanente (Sazonal), Habitual 

e Intermitente (Eventual). Tempo de Exposição: Diário (h), Semanal (dia), Mensal 

(semana). Dose (%), Valor Medido Lavg – dB(A), Limite de Tolerância (dB), Nível de Ação 

(dB). Possíveis danos à saúde, Fonte geradora, Trajetória e meio de propagação. 

* AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA EXPOSIÇÃO – AGENTES FÍSICOS: 

Caracterização da atividade e do agente em relação a NR-15. Descrição da atividade real. 

Agente Avaliado. Tipo de Exposição: Habitual e Permanente (sazonal), Habitual e 

Intermitente (Eventual). Tempo de Exposição: Diário (h), Semanal (dia), Mensal (semana). 

Possíveis danos à saúde, Fonte geradora, Trajetória e meio de propagação. A temperatura 

deverá sempre ser medida, independente da presença ou não de sistema de climatização. 

8.5.2      O relatório do PPRA deverá conter, no mínimo: 

a. Identificação da Unidade Administrativa; 

b. Identificação do setor e das funções pertinentes; 

c. Descrição da atividade real e prescrita de cada função; 

d. Identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde e integridade física, 

arrolado na Legislação Previdenciária; 

e. Localização das possíveis fontes geradoras; 

f. Via e periodicidade de exposição ao agente nocivo; 

g. Metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo; 

h. Descrição das medidas de controle existentes; 

i. Conclusão do PPRA; 

j. Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e Cronograma 

de execução de medidas que eliminem os riscos dos agentes nocivos; 

k. Assinatura de, no mínimo, dois profissionais, Engenheiro de Segurança ou 

Médico do Trabalho ou Técnico de Segurança do Trabalho; e 

l. Data da realização da avaliação ambiental. 

 

8.5.3    Não será aceito relatório de PPRA por grupo homogêneo, exceto se o grupo 

homogêneo for composto por colaboradores de uma mesma unidade, ou seja, apenas os 

expostos às fontes de um só local de trabalho, garantindo maior credibilidade aos 

resultados. Ou seja, colaboradores com atividades semelhantes pelo mesmo período de 



 

 

tempo, em turnos de trabalho similares, nos mesmos locais de trabalho e expostos ao 

mesmo agente de risco. 

 

8.5.4     Os resultados das medições efetuadas em atendimento ao inciso anterior devem 

integrar o documento apresentado pela empresa, bem como o certificado de calibração 

dos aparelhos utilizados. 

8.5.5  Os profissionais que realizarem o levantamento dos riscos ambientais para 

elaboração do PPRA, deverão, obrigatoriamente, assinar o programa, em conjunto com o 

responsável pela elaboração. 

 

8.6      Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): 

 

8.6.1    O PCMSO deverá conter: 

a. Identificação da empresa; 

b. Identificação dos riscos ligados ao trabalho por função/setor e/ou grupo 

homogêneo de risco; 

c. Identificação das exigências físicas e psíquicas do trabalho por função/setor; 

d. Programação anual, por função/setor e/ou grupo homogêneo de risco, dos 

exames clínicos e complementares específicos para os riscos e exigências 

físicas/psíquicas, definindo-se ainda a periodicidade dos exames; 

e. Critérios de interpretação dos exames programados, de acordo com a NR; 

f. Condutas: “as condutas que deverão ser tomadas no caso da constatação de 

alterações dos exames” de que fala a nota técnica da SSST, constante do Despacho de 

01/10/1996, dependerão do risco do conhecimento técnico vigente e de condutas 

sabidamente eficazes já existentes em relação a alguns dos riscos. Adotando-se as 

sugestões da ANAMT para as condutas médico-administrativa, nos casos em que houver; 

g. Planejamento de exames complementares no âmbito da Medicina Preventiva, 

conforme protocolos específicos por sexo e faixa etária e doenças crônicas prevalentes; 

h. Planejamento da programação anual de treinamentos (palestras e cursos) para 

prevenção de doenças relacionas ao trabalho; 

i. Planejamento de ações de promoção da saúde, como campanhas visando 

alimentação saudável, programa de atividade física, controle do estresse, ergonomia, 

efeitos do tabagismo e outros 

j. Planejamento das visitas periódicas aos locais e trabalho; 

k. Definição dos indicadores de saúde que deverá usar para avaliar a coletividade, 

por exemplo, coeficientes de absenteísmo médico e outros; 

l. Elaboração treinamento em primeiros socorros; 



 

 

m. Elaboração de treinamento para implantação de CIPA, conforme NR-05; e 

n. Elaboração do Relatório anual do PCMSO em si, com a definição de data para 

sua apresentação e discussão junto à CIPA (caso exista) e junto à Presidência do IOM, 

para aprovação. 

8.7    Para a elaboração do PCMSO deverá ser indicado um Médico do Trabalho 

Coordenador que deverá se basear nas informações apresentadas pelo PPRA atualizado, 

sendo então elaborado apenas após a execução deste. 

 

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

 

9.1     Todas as informações obtidas ou extraídas pela Contratada quando da execução 

dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer divulgação 

a terceiros, devendo a Contratada zelar por si e por seus sócios, empregados e 

subcontratados, pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, 

documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham 

conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados. 

 

9.2     A Contratada responderá solidariamente com seus agentes empregados e prepostos, 

no caso de violação do compromisso de confidencialidade ora assumido. 

 

9.3         O acesso à informação sigilosa será restrito ao funcionário alocado para a execução 

dos serviços, não devendo este repassar a outros funcionários da Contratada sem prévia 

autorização da Contratante. 

 

9.4      A Contratada deverá restituir imediatamente à Contratante, quando do término do 

serviço ou quando for solicitada, qualquer informação deste. Em caso de perda de 

quaisquer informações, a Contratada deverá notificar por escrito a Contratante, 

imediatamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS 

10.1 A Contratada deverá entregar o PPRA em 10 (dez) dias úteis, a contar do 

recebimento pela Contratada de todas as informações para elaboração dos documentos; 

10.2 A Contratada deverá entregar o PCMSO em 10 (dez) dias úteis, após a entrega do 

PPRA juntamente com o recebimento da Ordem de Serviço; 

10.3 A Contratada deverá entregar 01 (uma) cópia impressa de cada Programa no anexo 

do Instituto Ovídio Machado – IOM em Tocantins situado na Avenida Teotônio Segurado, 

Quadra 101 Sul, Lote 06, Sala n° 1.011, Edifício Office Center, Palmas/TO, CEP: 77.015-



 

 

002 e encaminhar os documentos para o e-mail institucional da Contratante: 

carlos@institutoovidiomachado.org no formato PDF. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DESPESAS 

ACESSÓRIAS 

 

11.1   Correrão por conta da Contratada todas as despesas com embalagens, seguros, 

transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

prestação e entrega dos serviços. 

11.2    A fiscalização e aceitação do objeto, ficará sob a responsabilidade de colaborador 

do Instituto Ovídio Machado, designado para tal, que comunicará aos setores competentes 

as possíveis irregularidades ocorridas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

12.1   A prestação dos serviços dar-se-á no anexo do Instituto Ovídio Machado no 

Tocantins, situado na: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 101 Sul, Lote 06, Sala n° 1.011, 

Edifício Office Center, Palmas/TO, CEP: 77.015-002.    

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1     A contratação será acompanhada e fiscalizada por colaborador a ser designado 

pelo Gestor do IOM. 

13.2      O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) Expedir ordens de fornecimento; 

b) Proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços; 

c) Fiscalizar a execução do Contrato quanto à qualidade desejada; 

d) Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os   

procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

e) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações contratuais; 

f) Atestar as notas fiscais relativas a execução dos serviços para efeito de 

pagamentos; 

g) Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas no contrato ou 

que forem executados em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de 

serviços;  

h) Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom 

e fiel cumprimento das obrigações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1    Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora 

na execução do contrato, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções 

indicadas abaixo, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente: 

a) Advertência formal: falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos ao IOM; 

b) Pelo atraso na entrega do produto em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 

cento) do valor do produto não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 

cento); 

c) Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto, 

caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez 

por cento) do valor do produto; 

d) Pela demora em substituir o produto rejeitado, a contar do primeiro dia após o 

vencimento do prazo estipulado para a substituição: 2% (dois por cento) do valor do 

produto recusado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e 

não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada 

evento; 

14.2      O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 

do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega dos produtos, se dia de expediente 

normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

 

15.1   Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, independente das 
penalidades aplicadas na Cláusula anterior: 
  

a) advertência. 

b) multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela ou do valor global 

deste contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO  

 

16.1     A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto abaixo: 
 

a) os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
16.2     A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto abaixo: 

 



 

 

a) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

administração da Contratante; ou 

b)  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

16.3    A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

16.4      Em conformidade com o Regulamento para os Procedimentos de Compra, 

Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações do Instituto Ovídio Machado, 

qualquer das partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, sem qualquer razão ou 

motivo, mediante simples aviso à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, 

hipótese em que, ficará a parte que rescindir o Contrato exclusivamente responsável pelos 

pagamentos dos serviços até então executados, assim como pelo ressarcimento integral 

das despesas diretas e razoavelmente incorridas pela Contratada até a referida rescisão.  

16.5      Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, à Contratante são assegurados 

os direitos previstos nas normas vigentes à época.  

16.6    Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, será obrigação do Contratado o 

reconhecimento dos direitos da Administração previstos nas normas vigentes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, 

PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS.  

 

17.1     Na forma do disposto no Regulamento de Compras e Serviços do Instituto Ovídio 

Machado, são de responsabilidade da Contratada todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da presente contratação, relacionados 

com o seu pessoal técnico. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO  

 

18.1     As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca do Município de Palmas, 

Tocantins, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem, assim, 

justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 

forma e teor, na presença de duas testemunhas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1     Qualquer disposição contida neste contrato que venha a ser declarada ilícita, nula, 
ou inexequível ficará sujeita aos limites legais aplicáveis ou será segregada do todo de 
forma a não afetar a validade ou a exequibilidade das demais disposições aqui contidas;  
 
19.2      A solução de dificuldades e de conflitos que puderem apresentar-se na vigência 
do presente Contrato poderá ocorrer por ajuste comum entre as partes, em caso de não se 
chegar a uma solução por consenso;  
 
19.3      Qualquer liberalidade na interpretação e execução das cláusulas deste Contrato 



 

 

não será considerada novação. 
 

 

Palmas/TO, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

___________________________________      ________________________________ 

  INSTITUTO OVÍDIO MACHADO – IOM                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

            Adriana Gama Meireles                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                Presidente do IOM                                             Representante Legal 

 

______________________________                              ______________________________ 

                 TESTEMUNHA                                                     TESTEMUNHA 

Nome:                                                                    Nome:                                                        

CPF:                                                                       CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


