PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
___________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, através da Solicitação Nº 359/2021 da Secretaria
Municipal de Administração, nos autos do Processo Administrativo Nº 7536/2021, por intermédio de
sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 206/2021, torna público para
conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 05 de outubro de 2021, na sede da
Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, realizará licitação,
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global.
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) serão
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, até às 08h:30min, do dia 05 de outubro de
2021 (documentos protocolados após o horário não serão recebidos/aceitos pela Comissão de
Licitação - ficando o licitante impedido de participar do certame), fechados e assinados em seus
lacres. Caso seja decretado feriado, a presente licitação será realizada no primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo local e horário já estabelecido.
Esta licitação e os atos de que dela resultarem serão regidos pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, suas alterações, subsidiariamente pela Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, bem como, pelas demais normas pertinentes à
matéria e pelas disposições gerais e especiais fixadas neste Edital e seus Anexos.
CAPITULO I - DO OBJETO:
1.1 - A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços contínuos de Saúde e Segurança do Trabalho, para atender os servidores que compõem
o quadro da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme quantidades e especificações
contidas no Termo de Referência - Anexo I e I-A do Edital de Licitação.
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO:
2.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta do Orçamento, referente ao
exercício de 2021, à saber: Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de
Administração - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários - Ficha: 0000171.
CAPITULO III - DO EDITAL:
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação.
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no prazo
máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no endereço
mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 às 13:00 horas), pelo telefone (27) 3735-4005 ou pelo email: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br.
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CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO:
4.1 - Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e seus anexos e que tenham autorização para empreender atividades pertinente e
compatíveis com o objeto licitado.
4.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III da Lei Federal
nº.8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria
Administração Pública Municipal;
c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda
que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo;
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
d.1) caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá
ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação
judicial;
e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.
4.3 - Para a participação no certame e visando comunicação futura da Prefeitura Municipal, a
licitante interessada deverá enviar email para o endereço: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br,
solicitando o arquivo de proposta digitalizada.
4.3.1 - Junto com a solicitação a empresa interessada deverá informar no email:
* NOME DA EMPRESA - CNPJ
* ENDEREÇO COMPLETO COM CEP E TELEFONE
* NOME DO REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE COM O
NÚMERO DE CPF E RG.
4.4 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
4.5 - É vedada a delegação ou subcontratação do objeto do certame.
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 (Proposta Comercial) e 02
(Documentos de Habilitação), os representantes das empresas interessadas em participar do certame,
deverão apresentar-se para Credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos
que os credenciem a participar desta licitação.
5.1.1 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
sua representada.
5.1.2 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa
junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.
5.2 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
5.2.1 - No caso de procurador da proponente:
5.2.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a
responder pela proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito
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de recorrer, protestar, assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura
e julgamento da licitação, receber comunicações da Comissão Permanente de Licitação, com
firma reconhecida em cartório - (Modelo Anexo II).
5.2.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.
5.2.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos:
5.2.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.
5.2.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
5.2.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício.
5.2.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras
em funcionamento no País.
5.2.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente:
5.2.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa.
5.2.2.2- Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.2.1.3.1, 5.2.1.3.2,
5.2.1.3.3 e 5.2.1.3.4.
5.3 - Em ambos os casos deverá ser apresentada a declaração que satisfaz todas as exigências
habilitatórias, (Modelo Anexo III).
5.3.3.1 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária
dentro do prazo estipulado, inclusive, fora dos envelopes, a declaração dando ciência de que
cumpre plenamente as exigências habilitatórias (Modelo Anexo III), participará do Pregão
com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso, excluindo o Pregoeira de
qualquer responsabilidade quanto ao não recebimento dos envelopes.
5.3.3.2 - A não apresentação do documento elencado no item 5.3 impede a
participação no certame.
5.4 - Para usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n° 123/2006, art. 44, deverão
apresentar:
5.4.1 - Requerimento de tratamento diferenciado e declaração que comprove a condição de
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (Modelo Anexo VII) e Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que
comprove se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. No caso de
Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que susbstitui
inclusive o Requerimento de Empresário para todos os fins).
5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não contenha
autorização expressa para este fim.
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no item 5.2,
impedirá a participação na fase de lances.
5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os
seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as partes,
evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento de
dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pela
Pregoeira.
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5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência em relação
ao horário previsto para a abertura da licitação.
5.9 - Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela
Comissão de Licitação.
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste Edital, no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à Proposta Comercial e
Documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além do nome
do proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações:
6.1.1 - Envelope nº 01: Proposta Comercial
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ)
6.1.2 - Envelope nº 02: Documentos de Habilitação
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial Nº 014/2021
Identificação da Licitante (Razão Social e CNPJ)
CAPITULO VI - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
7.1 - O Envelope 01 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta comercial propriamente dita,
impressa em uma via, conforme o modelo solicitado pelo licitante no item 4.3 do edital, datada,
assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante legal da proponente.
7.1.1 - Visando facilitar e agilizar o andamento dos trabalhos, a proponente deverá também
entregar a proposta em mídia digital, gravada e salva em CD-R ou pen drive, de acordo com
o programa disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES (a mídia digital
não poderá sob hipótese alguma ser confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro
programa incompatível com o sistema disponibilizado, bem como também não poderá ser
renomeada) - conteúdo não desclassificatório.
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar:
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ.
7.2.2 - Preço unitário e total, em algarismos e por extenso, **Os valores unitários dos itens que
compõem o lote do certame não poderão ser superiores aos valores unitários máximos admitidos,
conforme especificado no Anexo I-A do Edital.
7.2.4 - Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.
7.3 - No preço ofertado deverão estar inclusos todos os custos e despesas, diretos e indiretos, lucro,
tributos, impostos, taxas, contribuições, emolumentos e encargos de qualquer natureza ou espécie,
bem como os custos com materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços ou outros
custos necessários ao fiel cumprimento do contrato.
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7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais.
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar
em sua proposta.
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão verificados quanto a
erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma:
7.6.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso.
7.6.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto/serviço será corrigido, mantendo-se
o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.
7.6.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto/serviço.
7.6.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.
7.6.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os procedimentos
acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago.
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório ou por servidor público municipal.
8.1.1.1 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de documento, desde
que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o servidor público possa atestar a
autenticidade.
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração
ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
a partir da data de sua emissão.
8.1.3 - A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus
documentos na ordem em que estão listados no Edital, devidamente numerados por páginas.
8.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que susbstitui o
Requerimento de Empresário para todos os fins).
8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores.
8.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
8.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
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8.2.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do
credenciamento e, uma vez comprovada às informações mencionadas no subitem imediatamente
anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação destes documentos.
8.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
8.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
8.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa).
8.3.4 - Prova de regularidade com Fazenda Municipal da sede da licitante. ** Quando a sede da
licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e equipe de apoio verificarão a
regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, identificando irregularidade, a
licitante será desclassificada.
8.3.5 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situação - CRF.
8.3.6 - Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
8.3.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a
exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.
8.3.8 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente para
formalização da contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.8.1 - A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem
alguma restrição;
8.3.8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
8.3.8.3 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública,
ser prorrogado por igual período;
8.3.8.4 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à
Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário,
respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado
de prova do protocolo do pedido de certidão;
8.3.8.5 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista;
8.3.8.6 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública,
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão;
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8.3.8.7 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena
de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.4.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Cartório
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. No caso
de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão
de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de disputa da licitação.
8.4.1.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do
plano de recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação
constantes neste Edital.
8.4.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta.
8.4.2.1 - No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá
ser apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações
Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial.
8.4.2.2 - Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações
Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão
competente.
8.4.2.3 - No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no
órgão competente, o Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário e o Recibo de
Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.
8.4.2.4 - Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial
referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data
de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenário).
8.4.2.5 - Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações
contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar Balanço de Abertura,
levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e
comercial.
8.4.3 - Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o Índice de
Solvência Geral - ISG e o Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um).
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𝐼𝐿𝐺 =

𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶) + 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍Á𝑉𝐸𝐿 𝐴 𝐿𝑂𝑁𝐺𝑂 𝑃𝑅𝐴𝑍𝑂 (𝑅𝐿𝑃)
𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶) + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶)

𝐼𝑆𝐺 =

𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (𝐴𝑇)
(𝑃𝐶)
𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸
+ 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝑁𝐶)
ILC =

𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝐴𝐶)
𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 (𝑃𝐶)

8.4.3.1 - As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante à documentação
relativa à qualificação econômico-financeira.
8.4.3.2 - Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos índices
referidos acima, serão considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de habilitação,
comprovarem capital social ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação.
8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.5.1 - Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Medicina - CRM, de sua região;
8.5.2 - Comprovação de que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza igual ou
semelhante ao indicado no Anexo I e I-A do Edital, através da apresentação de no mínimo 01 (um)
atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do
serviço.
8.5.3 - Declaração da licitante de que possui corpo clínico composto de no mínimo de 1 (um) médico,
detentor de título de especialista em Medicina do Trabalho outorgado pela ANAMT (Associação
Nacional de Medicina do Trabalho) ou pelo CRM (Conselho Regional de Medicina).
8.5.4 - Caso o corpo clínico da licitante seja composto também por profissionais da área de
engenharia, responsáveis neste caso, pela emissão do LTCAT ou LTIP, deverá ser apresentado ainda:
8.5.4.1 - Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, de
sua região.
8.5.4.2 - Declaração da licitante de que possui corpo clínico composto de no mínimo: de 01 (um)
médico, detentor de título de especialista em Medicina do Trabalho outorgado pela ANAMT
(Associação Nacional de Medicina do Trabalho) ou pelo CRM (Conselho Regional de Medicina) e 01
(um) Engenheiro de Segurança do Trabalho junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) - Em substituição à declaração do Item 8.5.3.
8.6 - DECLARAÇÕES:
8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do
parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Modelo Anexo IV).
8.6.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas
pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (Modelo Anexo V).
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8.6.3 - Declaração da licitante de não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município
de Afonso Cláudio/ES e, de que atende plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei
Nº 8.666/93 (Modelo Anexo VI).
8.7 - PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ APRESENTAR AINDA:
8.7.1 - Declaração da licitante com Indicação do(s) profissionais que atuarão na execução do serviço,
acompanhada do aceite do(s) mesmo(s).
8.7.2 - Registro ou inscrição do(s) profissional(is) - Médico(s) no Conselho Regional de Medicina (CRM)
de sua região, em plena validade.
8.7.3 - Registro ou inscrição do(s) profissional(is) - Engenheiro(s) no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) de sua região, em plena validade (caso o corpo clínico da licitante seja composto
também por profissionais da área de engenharia, responsáveis neste caso, pela emissão do LTCAT ou
LTIP).
8.7.4 - O(s) profissional(i)s indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-profissional deverá(ão) participar da execução do serviço, objeto do certame, somente
cabendo sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administração Pública Municipal. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is)
indicados, conforme o caso, se dará através de:
8.7.4.1 - Anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, acompanhada da Ficha
de Registro de Empregados;
8.7.4.2 - Contrato Social ou Ata da Assembléia referente à investidura no cargo, no caso de
sócio ou dirigente da empresa licitante;
8.7.4.3 - Contrato de Prestação de Serviços ou de promessa de prestação de serviços,
celebrado de acordo com a legislação civil comum.
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO:
9.1 - Declarada aberta à Sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes,
iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo V deste edital.
9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal dos
interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a Sessão do
pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de
Habilitação”.
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, análise de
sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica pela Pregoeira,
equipe de apoio e licitantes.
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo “menor preço global”,
considerando, para tanto, as disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no art. 4º,
inciso VIII, IX e X.
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir:
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos.
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso.
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9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à classificação das
propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior,
serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos
dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas.
9.5 - DOS LANCES VERBAIS:
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir
da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes,
decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso de empate de preços.
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado,
para efeito de ordenação das propostas.
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário.
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente, às
penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XVII do Edital.
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço.
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal para
menor preço.
9.5.8 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, procederse-á da seguinte forma:
9.5.8.1 - A Administração convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais
bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de decadência de
seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada originalmente
vencedora do certame.
9.5.8.2 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo
apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital.
9.5.8.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
contados da data da apresentação dos documentos.
9.5.8.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem
classificatória, para o exercício do direito de preferência.
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
___________________________________________________________
9.5.8.5 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada
nos termos dos subitens anteriores, será vencedora a licitante que houver ofertado originalmente o
menor preço.
9.5.9 - Após a aceitabilidade da proposta será verificado o atendimento das condições habilitatórias
da licitante vencedora da etapa de lances.
9.5.10- O uso de telefone celular durante a sessão de lances será restrito e só poderá ser usado com a
permissão da Pregoeira.
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou o melhor lance verbal,
para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.
9.6.2 - Os documentos de habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 02, não sendo
admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem
permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues.
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no Capítulo VIII
do Edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de validade.
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 3º
da Lei 8.666/93.
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO:
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e posteriormente examinará o seu
envelope “Documentos de Habilitação”.
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e representantes
credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da Administração que os
devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo
fixado pela Pregoeira.
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1 - Declarado a vencedora do presente Pregão, qualquer licitante, poderá manifestar, imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas razões, quando lhe
será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais
Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso ao final da Sessão
do Pregão importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela
Pregoeira, à vencedora.
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados,
através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico.
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, mediante petição por
escrito, protocolada neste órgão.
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida ou os esclarecimentos ou providências solicitadas determinem
alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME:
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da P.M.A.C., sem
que tal ato gere qualquer indenização ao participante.
CAPITULO XIII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
13.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente
adjudicará o objeto, se for o caso, e homologará o procedimento licitatório.
13.1.1 - Ante a ausência de recurso e em conformidade com as disposições contidas no art. 4º, inc. XX
da Lei Federal Nº 10.520/02, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao vencedor.
13.2 - Após a homologação referida no item anterior, o Adjudicatário será convocado para assinar o
contrato ou o instrumento equivalente no prazo máximo de até 05 (cinco) dias à contar do
recebimento da respectiva convocação, condicionado ainda à apresentação dos documentos
elencados no item 8.7 do edital, sob pena de desclassificação e aplicação das penalidades cabíveis.
13.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos
do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado pelo adjudicatário, durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
13.4 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou
instrumento equivalente.
CAPITULO XIV - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
14.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia da assinatura do instrumento e duração de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.
14.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da Autoridade competente e
manifestação formal da Procuradoria Municipal, dentre outros requisitos específicos para prorrogação
de contrato.
14.2 - A execução dos serviços deverá iniciar no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, à contar da
data de assinatura do instrumento contratual.
CAPITULO XV - DO PREÇO, DA REVISÃO, DO REAJUSTAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
15.1 - Os preços, a eventual revisão, os reajustes e as condições de pagamento serão estabelecidos em
conformidade com as Cláusulas Terceira e Quarta da Minuta do Contrato, Anexo VIII deste Edital.
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CAPITULO XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que:
16.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
16.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
16.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos;
16.1.4 - Apresentar documento falso;
16.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação;
16.1.6 - Não mantiver a proposta;
16.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou
16.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo.
16.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da
Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação
e quanto ao enquadramento como ME/EPP.
16.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções:
16.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que participou
o licitante;
16.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e descredenciamento no Certificado de Registro Cadastral do Município de Afonso
Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos;
16.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
16.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no
termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.
16.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de
contrato ou no Termo de Referência.
CAPITULO XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1 - A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste
instrumento.
17.2 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-o quando necessárias
profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer vínculo com quaisquer
licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor ligados ou não a Administração
Municipal.
17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da
proponente, ou, caso tenha sido vencedora, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
17.4 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em
qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando o prazo para atendimento,
destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, vedada a inclusão posterior de
documentação ou informação que deveriam constar originalmente dos envelopes.
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17.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação.
17.6 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n° 10.520/02 e pela Lei n°
8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.
17.7 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.
17.8 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente de fato
superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulála por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
17.9 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar
proposta mais vantajosa para a Administração.
17.10 - Os envelopes contendo a documentação das empresas que não sagraram vencedoras do
certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a efetivação da contratação. Após
o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Findo
este prazo os mesmos serão destruídos.
17.11 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, lances e
habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer consultas, pleitos ou
reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas
ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes;
17.12 - Nos termos da Lei Nº 13.726/18 é dispensável a autenticação de cópia de documento, desde
que seja possível a comparação entre o original e a cópia para que o servidor público possa atestar a
autenticidade
17.13 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
17.14 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não
seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
17.15 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de
transcrição:
17.15.1 - Anexo I - Termo de Referência;
17.15.2 - Anexo I-A - Especificação do objeto/quantidade/preço estimado;
17.15.3 - Anexo II - Modelo de Credenciamento;
17.15.4 - Anexo III - Modelo de Declaração de que atende as exigências habilitatórias;
17.15.5 - Anexo IV - Modelo de Declaração referente a fato superveniente;
17.15.6 - Anexo V - Modelo de Declaração ref. ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal;
17.15.7 - Anexo VI - Modelo de Declaração do quadro societário e parentesco;
17.15.8 - Anexo VII - Modelo de Requerimento de benefício de tratamento diferenciado e declaração
da condição de ME e EPP;
17.15.9 - Anexo VIII - Minuta de Contrato.
17.16- Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências
contratuais por mais privilegiados que os outros sejam.
Afonso Cláudio/ES, em 20 de setembro de 2021.
Keyla M. Zanetti de Oliveira - Pregoeira Oficial
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do
trabalho, para atender um quadro de aproximadamente 1.400 (um mil e quatrocentos) servidores
públicos, visando a elaboração de documentos e serviços relacionados a matéria de medicina e
segurança do trabalho, tais como:
a) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos através do gerenciamento de riscos
ocupacionais; (Conforme Portaria SEPRT N° 6.730/2020);
b) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; (Conforme Portaria SEPRT
N° 6.734/2020);
c) LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho;
d) LTIP - Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade;
e) AET - Análise Ergonômica de Trabalho;
f) PCA - Programa de Conservação Auditiva;
g) PPR - Programa de Proteção Respiratória;
h) PPA - Programa de Prevenção de Acidentes;
i) Realização de perícia médica para readaptação funcional conforme necessidade da
Administração.
j) Realizar consultas clínicas de exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de
mudança de riscos ocupacionais, demissionais do servidor com a emissão do ASO – Atestado
de Saúde Ocupacional;
k) Bem como, realizar treinamentos obrigatórios de Normas Regulamentadoras específicas ao
cargo.
l) Prestar suporte técnico (consultoria) em assuntos relacionados à medicina e segurança do
trabalho, visando a implementação do E-Social.
2 - DA JUSTIFICATIVA:
2.1 - A contratação constante do objeto em questão é justificada em virtude da impreterível
necessidade do cumprimento das deliberações contidas nas Normas Regulamentadoras - NR,
aprovadas pela Portaria Nº 3.214 do Ministério do Trabalho, de 8 de junho de 1978 e pela inexistência,
no corpo funcional da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, de profissionais habilitados para a
referida prestação de serviços.
2.2 - Considerando as novas redações das novas Normas Regulamentadores Nº 1 e 9, que entrarão em
vigor a partir de 02/08/2021 através das Portarias SEPRT N° 6.730/2020 e 6.735/2020,
respectivamente, onde haverá a necessidade de modificação de documentos de medicina e segurança
do trabalho já existentes.
2.3 - De acordo com a legislação vigente - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Programa de Gerenciamento de Riscos são obrigatórios para os órgãos públicos da administração
direta e indireta, órgãos do poder legislativo e judiciário.
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2.4 - A contratação do proposto neste termo tem como benefícios garantir e preservar a saúde e
integridade dos servidores do Município de Afonso Cláudio-ES, frente aos riscos dos ambientes de
trabalho, bem como monitorar por anamnese e exames laboratoriais a saúde dos servidores a fim de
identificar precocemente qualquer desvio que possa comprometer a saúde do corpo funcional.
2.5 - A identificação dos riscos e a implantação das medidas de controle pertinentes não somente
permitem que haja a manutenção da saúde de todos os servidores através da prevenção da ocorrência
de acidentes no trabalho e de doenças ocupacionais, como também, contribuem com a proteção do
ambiente organizacional, por conseguinte, melhora a satisfação pessoal e traz reflexos positivos na
qualidade de vida dos servidores.
3 - DO DETALHAMENTO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 - O presente Termo de Referência contempla os seguintes serviços:
ITEM
1

2

3

SERVIÇO
Elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO (Conforme
Portaria SEPRT N° 6.734/2020), Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR (Conforme
Portaria SEPRT N° 6.730/2020), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, Análise Ergonômica de Trabalho - AET, Laudo Técnico de Insalubridade e
Periculosidade - LTIP, Programa de Conservação Auditiva - PCA, Programa de Proteção
Respiratória - PPR, Programa de Prevenção de Acidentes - PPA, para aproximadamente
1400 servidores;
Realização de Consulta Clínica Ocupacional para aproximadamente 1400 servidores
(consulta clínica de exame admissional; consulta clínica de exame demissional; consulta
clínica de exame periódico; consulta clínica de exame de retorno ao trabalho; consulta
clínica de mudança de riscos ocupacionais. Realização de exames complementares.
Realização de Treinamentos necessários, consultoria para implementação do E-Social e
perícia médica para readaptação funcional.

4 - DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS:
4.1 - O documento do PGR deverá conter:
a) Identificação da Prefeitura, razão Social, CNPJ, endereço contido no CNPJ, Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, ramo de atividade de acordo com o quadro I da NR
4, número de servidores e sua distribuição por sexo.
b) Descrição das atividades da empresa.
c) Descrição do ambiente de trabalho.
d) O PGR deverá ser elaborado por atividades de cada secretaria, completando e integrando
todos outros programas de medicina e segurança do trabalho, observando o gerenciamento
de riscos ocupacionais juntamente com o inventário de risco
e) Divisão de áreas com suas respectivas funções e descrição básica da atividade de cada
função.
f) O PGR deverá seguir todas diretrizes da Portaria SEPRT N° 6.730/2020, que a partir de
02/08/2021 modificará o texto da NR-01;
g) O PGR deverá seguir a nova redação na NR-09, onde, a partir de 02/08/2021 estará vigente
através da Portaria SEPRT N° 6.735/2020.
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5 - DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT:
5.1 - O Monitoramento, coordenação e assessoria do LTCAT, nos termos da Instrução Normativa
INSS/DC no art. 78, de 16/07/2002 e seguintes, deverá ser realizado por Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos
prejudiciais à saúde ou integridade física do funcionário público que caracterizem aposentadoria
especial, assim como, a caracterização ou a ausência de insalubridade e periculosidade.
5.2 - O documento do LTCAT deverá conter:
a) Identificação da Prefeitura; razão Social; CNPJ; endereço contido no CNPJ; Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE; ramo de atividade de acordo com o quadro I da NR 4; número
de servidores e sua distribuição por sexo.
b) Descrição das atividades da empresa.
c) Descrição do ambiente de trabalho.
d) Divisão de áreas com suas respectivas funções e descrição básica da atividade de cada área.
e) Quadro de reconhecimento dos riscos, divididos por função (ou grupo de funções homogêneas
de exposição- GHE) contendo as seguintes informações referentes a esta função:
I - Gerência.
II - Função.
III - Número de empregados por função.
IV - Turno de trabalho.
V - Descrição da atividade da função.
VI - Descrição do posto de trabalho.
VII - Condições ambientais do posto de trabalho contendo informações tais como: tipo de piso,
iluminação, ventilação e demais informações estruturais necessárias. VIII - Indicação das
medidas necessárias de proteção individual e coletiva.
VIX - Identificação dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's e Equipamentos de
Proteção Coletiva - EPC's a serem utilizados pelos empregados. Esses equipamentos devem
conter o número do Certificado de Aprovação - CA e avaliação do nível de eficácia de proteção,
indicando, inclusive, se o EPI e o EPC são eficazes na proteção aos agentes de risco detectados,
concluindo com "SIM" ou "NAO".
X - Tabela contendo os riscos e exposição.
XI - Tipo de exposição por risco (habitual, permanente, intermitente e ocasional).
XII - Nível de exposição a agentes nocivos para efeito de recolhimento de percentual para
aposentadoria especial a ser informado na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social – GFIP.
XIII - Fundamentação científica e abordagem da legislação pertinente sobre os riscos
identificados na apresentação explicitam das conclusões sobre os efeitos dos agentes
classificados insalubres ou periculosos e os valores dos correspondentes adicionais,
descrevendo os efeitos da exposição aos agentes de risco e a sua fundamentação legal.
f) Quadro geral de riscos (avaliação qualitativa) contendo os riscos encontrados na empresa, suas
fontes geradoras e informações complementares sobre o risco e os métodos de controle possíveis
e/ou existentes.
g) Avaliação quantitativa dos riscos existentes contendo as funções avaliadas, os resultados e os
limites de tolerância contidos na NR 15, os equipamentos utilizados, os métodos utilizados e a
comprovação da calibração.
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h) Conclusão sobre a existência ou não de insalubridade e periculosidade. Caso exista, indicar quais
as funções que deverão receber o agente causador e a porcentagem do adicional a ser pago. No
caso da existência de meios neutralizadores (Item 15.4 da NR 15) do risco, evidenciar a eficácia do
método através de cálculos e/ou medições.
i) Assinatura do responsável pela elaboração do LTCAT e assinatura do responsável pelas
informações fornecidas pela Prefeitura.
j) Nome e identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo, número de registro
no respectivo Conselho.
6 - DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO:
6.1 - O PCMSO deverá seguir todas diretrizes da Portaria SEPRT N° 6.730/2020, que a partir de
02/08/2021 modificará o texto da NR-07.
6.2 - O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da
saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.
6.3 - O PCMSO uma ferramenta de controle da saúde ocupacional e mesmo física dos servidores, de
acordo com os riscos a que estiverem expostos no ambiente de trabalho, com o objetivo de prevenir
e diagnosticar precocemente os danos à saúde decorrentes do trabalho.
6.4 - O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de
trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua
saúde e o trabalho.
6.5 - O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à
saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de
casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, visando à promoção
da saúde e integridade dos servidores, considerando os cargos ocupados, a tarefa executada, a
exposição aos agentes nocivos, a idade, entre outras variáveis.
6.6 - O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores,
especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR.
6.7 - O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos:
a) Exames admissionais, considerando o cargo e a atividade desempenhada, ressalvando se
expressamente a ilegalidade do respectivo custeio ao trabalhador;
b) Exames periódicos, considerando a atividade que realiza o agente de exposição, queixas mais
frequentes, inclusive nos casos de suspeita de LER/DORT, não se limitando aos critérios da idade,
entre outros.
c) Exames demissionais, considerando o cargo e a atividade desempenhada
d) Exames de retorno ao trabalho e de mudança de riscos ocupacionais.
e) Deverá ser assinado por médico do Trabalho.
6.8 - Os exames de que trata os itens anteriores compreendem:
a) Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;
b) Exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos na NR 7 e seus anexos
6.9 - O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a
serem executadas durante o ano.
7 - DAS CONSULTAS CLÍNICAS:
7.1 - As consultas/avaliações clínicas, parte integrante dos exames médicos, deverão obedecer aos
prazos e a periodicidade conforme abaixo relacionados e referem-se às seguintes situações:
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7.2 - Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional
- ASO, devendo conter, obrigatoriamente:
7.2.1- Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
7.2.2 - Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
7.2.3 - A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que
necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
7.2.4 - Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a
que foi submetido o empregado;
7.2.5 - Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
7.2.6 - O nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se
houver;
7.2.7 - Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame
clínico.
7.3 - Consulta Clínica de Exame Admissional:
O exame médico admissional, deverá ser realizado antes que o servidor assuma suas atividades.
7.4 - Consulta Clínica de Exame Periódico:
O exame médico periódico será realizado de acordo com os intervalos mínimos de tempo
estabelecidos pelo próprio PCMSO e pela NR-07.
7.5 - Consulta Clínica de Exame de Retorno ao Trabalho:
Este exame deverá ser realizado, obrigatoriamente, no primeiro dia de retorno ao trabalho do servidor,
que tenha permanecido ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença
ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto, exceto quando do retorno de férias.
7.6 - Consulta Clínica de Exame de Mudança de Riscos Ocupacionais:
Deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico
aos novos riscos.
7.7 - Consulta Clínica de Exame Demissional:
O exame médico demissional, será obrigatoriamente realizado até a data de homologação ou do
desligamento efetivo do servidor.
Considerando que alguns exames complementares necessários a AVALIAÇÃO
CLÍNICA,
requerem determinado prazo para apresentação de resultados e/ou de diagnóstico, cabe a empresa
encaminhar o servidor para a avaliação ocupacional com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência
ao desligamento definitivo do trabalho.
O médico coordenador do PCMSO poderá dispensar a realização deste exame e de seus
complementares, respeitando os prazos do PCMSO e na NR-07.
7.8 - Avaliação Clínica:
Será efetivada em FICHA MÉDICA ou PRONTUÁRIO padronizado, registrando-se os dados referentes
ao servidor (identificação, antecedentes pessoais, registros ocupacionais e familiares), além do exame
físico geral e/ou específico.
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Cabe ao médico coordenador promover a correlação entre os achados obtidos e a presença de
qualquer tipo de alteração e, proceder à conclusão sobre a APTIDÃO ou INAPTIDÃO, sempre
fundamentada na função do servidor.
7.9 - Exames Complementares:
Os exames complementares serão realizados de acordo com os riscos a que o servidor estiver ou estará
exposto, conforme estabelecido na NR-7 e/ou a critério do médico coordenador deste programa.
Poderão ser solicitados outros exames complementares, de acordo especificidades relacionadas a
cada, setor, posto de trabalho ou atividade, bem como, em razão de alterações encontradas nos
exames ocupacionais.
Cabe ao médico coordenador encaminhar os servidores com quadro de alteração específica para
avaliação com profissionais de outras especialidades médicas, visando fundamentar adequadamente
a avaliação ocupacional e promover outras orientações relativas a cada caso em particular.
A Prefeitura Municipal deverá cumprir as orientações encaminhadas pelo médico coordenador deste
programa, dentro dos prazos estabelecidos a cada caso e, devidamente documentado sobre os
procedimentos executados.
**Nota: Outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para avaliar o
funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a critério do médico
coordenador ou encarregado (médico examinador), ou por notificação do médico agente da inspeção
do trabalho, ou decorrente de negociação coletiva de trabalho (NR-7).
8 - DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET:
8.1 - A análise ergonômica de trabalho - AET, deverá ser elaborada de acordo com a avaliação
psicofisiológica dos servidores, devendo abordar, no mínimo, as condições de trabalho estabelecidas
pela Norma Regulamentadora NR - 17.
8.2 - A análise ergonômica de trabalho - AET deverá ser elaborada por profissional da área da saúde,
capacitado para a tal avaliação.
8.3 - A análise ergonômica de trabalho - AET deverá constar o levantamento ergonômico dos postos
de trabalho (iluminação, conforto térmico e acústico, etc).
9 - DO LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – LTIP:
9.1 - A elaboração do LTIP, nos termos das Normas Regulamentadoras N° 15 e 16, deverá ser realizado
por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho de acordo com o artigo 195 da CLT,
para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física do
funcionário público que caracterizem insalubridade e periculosidade nos devidos percentuais
determinados por legislação.
9.2 - O documento LTIP deverá conter:
9.2.1 - Identificação da Prefeitura; razão Social; CNPJ; endereço contido no CNPJ;
9.2.2 - Descrição do ambiente de trabalho.
9.2.3 - Avaliação quantitativa ou qualitativa dos riscos existentes contendo as funções
avaliadas, os resultados e os limites de tolerância contidos na NR 15, os equipamentos
utilizados, os métodos utilizados e a comprovação da calibração.
9.2.4 - Fundamentação científica e abordagem da legislação pertinente sobre os riscos
identificados, na apresentação explicita das conclusões sobre os efeitos dos agentes
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classificados insalubres ou periculosos e os valores dos correspondentes adicionais,
descrevendo os efeitos da exposição aos agentes de risco e a sua fundamentação legal.
9.2.5 - Assinatura do responsável pela elaboração do LTIP.
10 - DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA - PCA:
10.1 - A elaboração do Programa de Conservação Auditiva - PCA deverá ser seguida como referência o
documento “Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos Para a Elaboração e Gestão do PCA”
disponibilizado pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo - FUNDACENTRO.
11 - DA GUARDA ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO:
11.1 - Deverão os documentos elencados na Portaria N° 211, de 11 de ABRIL de 2019, serem assinados,
na forma digital, no padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
11.2 - Os arquivos eletrônicos objetos da referida portaria, deverão, obrigatoriamente, serem
disponibilizados no formato “Portable Document Format” - PDF de qualidade padrão “PDF/A-1”,
descrito na ABNT NBR ISO 19005-1.
12 - DOS TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS:
12.1 - Deverão ser ministrados treinamentos obrigatórios por Normas Regulamentadoras (NR) para
todos servidores de acordo com a função desempenhada.
12.2 - Os treinamentos deverão ser aplicados por instrutores com comprovada proficiência no assunto
abordado.
12.3 - Ao término de cada treinamento deve ser emitido certificado de conclusão em 2 vias juntamente
com a lista de chamada.
13 - DO QUADRO FUNCIONAL:
13.1 - O quadro funcional do município é composto de aproximadamente 1400 (mil e quatrocentos)
servidores, sendo divididos por secretarias:
I - Gabinete do Prefeito: 09 servidores;
II - Procuradoria Jurídica: 16 servidores;
III - Secretaria Municipal de Infra-estrutura: 8 servidores;
IV - Secretaria Municipal de Planejamento: 3 servidores;
V - Secretaria Municipal de Assistência Social: 88 servidores;
VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: 9 servidores;
VII - Secretaria Municipal de Administração: 48 servidores;
VIII - Secretaria Municipal de Finanças: 32 servidores;
IX - Secretaria Municipal de Educação: 641 servidores;
X - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico: 20 servidores;
XI - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 146 servidores;
XII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 16 servidores;
XIII - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 9 servidores;
XIV - Sistema de Controle Interno: 2 servidores;
XV - Secretaria Municipal de Saúde: 310 servidores.
13.2 - As quantidades acima se tratam de estimativas, podendo o número de servidores variar para
mais ou para menos.
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14 - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
14.1 - O prazo de entrega do objeto contratual, na Prefeitura de Afonso Cláudio, é de 12 (doze) meses
para os Programas, contados a partir da data de assinatura do contrato.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
15.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
15.1.1 - Garantir acesso a Contratada as dependências da Contratante para cumprimento de suas
respectivas obrigações.
15.1.2 - Cumprir integralmente a parte que cabe a empresa conforme estabelecido no programa.
15.1.3 - Fornecer a Contratada todas as informações que esta necessitar para viabilizar a execução do
objeto em questão, inclusive a relação atualizada dos servidores constando: nome completo data de
nascimento, função/cargo e local/posto de trabalho, no ato da assinatura deste.
15.1.4 - Fornecer a Contratada os documentos necessários para execução do objeto deste Termo de
Referência.
15.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA
15.2.1 - Realizar a emissão do:
a) PGR;
b) PCMSO;
c) AET;
d) LTIP;
e) LTCAT;
f) PCA;
g) PPR;
15.2.2 - As avaliações das Secretarias deverão ser realizadas separadamente, obedecendo às
particularidades de cada setor, assim como o documento final, onde será entregue um para cada
Secretaria.
15.2.3 - Realizar avaliação “in loco‟ das atividades e processos de trabalho da empresa, bem como dos
riscos ambientais, para definições das ações do programa a serem reavaliadas, entrevistar todos os
funcionários da ativa, caso estejam afastados com seu encarregado do setor, a fim de identificar os
riscos e particularidades de cada atividade, essa etapa deverá ser comprovada através de assinatura
do funcionário, e entregue ao final do processo todos os relatórios de entrevista devidamente
preenchida e assinada a Prefeitura de Afonso Cláudio/ES.
15.2.4 - A CONTRATADA deverá apresentar relatório completo ao final da contratação
15.2.5 - A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de metas e prioridades predefinido para
realização do ciclo de palestras que deverá ser rigorosamente cumprido.
15.2.6 - Manter informado o CONTRATANTE dos resultados das ações realizadas através de relatórios
citados que incluirão, quando necessário, recomendações preventivas.
15.2.7 - Monitorar os riscos identificados através de equipamentos específicos para realização dos
serviços.
15.2.8 - Realizar avaliação das atividades laborais, em relação aos riscos a que estão expostas.
15.2.9 - Responsabilizar-se tecnicamente junto aos órgãos fiscalizadores (DRT, CREA, Secretaria de
Saúde, INSS e Ministério Publico).
15.2.10 - Prestar assessoria ao CONTRATANTE sobre Segurança e Saúde do Trabalho com ênfase na
implementação do programa E-SOCIAL.
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15.2.11 - Elaborar os documentos-base.
15.2.12 - Realizar análise ergonômica e laudo ergonômico com ações de prevenção e correção para
todos os itens constantes deste termo.
15.2.13 - Quanto ao PCMSO, a CONTRATADA deverá realizar o documento-base para que a
CONTRATANTE possa fazer os seguintes exames médicos: Avaliação Médica Admissional (exame
admissional), Avaliação Médica Periódica (exame periódico), Avaliação Médica Demissional (exame
demissional), Avaliação Médica para retorno ao trabalho (exame de retorno ao trabalho) e Avaliação
Médica para mudança de riscos ocupacionais (exame em que sempre acontecer a mudança de
exposição de riscos do servidor).
15.2.14 - O LTCAT deverá ser expedido por engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do
trabalho, após a execução do PGR e do PCMSO
15.2.15 - O LTCAT deverá conter dados da empresa; setor de trabalho, descrição dos locais e dos
serviços realizados em cada setor, com pormenorização do ambiente de trabalho e as funções
desenvolvidas pelo segurado; condições ambientais do local de trabalho; registro dos agentes nocivos,
concentração, intensidade, tempo de exposição e metodologias utilizadas, conforme o caso; em se
tratando de agentes químicos, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas
citações de nomes comerciais, podendo ser anexada na respectiva ficha toxicológica; duração do
trabalho que expôs o trabalhador aos agentes nocivos; informação sobre a existência e aplicação
efetiva de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que
neutralizem ou atenuem os efeitos da nocividade dos agentes em relação aos limites de tolerância
estabelecidos, devendo constar também se a utilização do EPC ou do EPI reduzir a nocividade do
agente nocivo de modo a atenuar ou a neutralizar seus efeitos em relação aos limites de tolerância
legais estabelecidos, e as especificações a respeito dos EPC e dos EPI utilizados, listando os certificados
de aprovação e respectivamente os prazos de validade, a periodicidade das trocas e o controle de
fornecimento aos trabalhadores.
15.2.16 - O LTCAT deverá ser expedido pela CONTRATADA contendo a descrição dos métodos, técnicas
aparelhagens e equipamentos utilizados; conclusão do médico do trabalho ou do engenheiro de
segurança do trabalho responsável pela elaboração do laudo técnico com informação clara e objetiva
a respeito dos agentes nocivos, referentes à potencialidade de causar prejuízo a saúde ou a integridade
física do trabalhador; data e local da inspeção técnica da qual resultou o laudo técnico.
15.2.17 - O LTCAT não poderá ser utilizado para fins de percepção de Adicional de Insalubridade e
Periculosidade.
15.2.18 - A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE para execução do contrato.
15.2.19 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas
os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades
15.2.20 - A CONTRATADA deverá entregar todos os documentos em cópias físicas e digitais, conforme
ITEM 11. deste edital. (Documentos no formato PDF).
16 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
16.1 - As consultas clínicas deverão ser realizadas na sede da Contratante, a qual disponibilizará
ambiente adequado, ficando a cargo da contratada os instrumentos necessários para prestação dos
serviços.
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16.2 - Na impossibilidade de o empregado se deslocar, a Contratante deverá realizar a consulta clínica
domiciliar ou hospitalar para os exames ocupacionais relativos ao afastamento ou retorno, quando
solicitado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES.
16.3 - Os exames laboratoriais poderão ser realizados na sede da CONTRATANTE, que disponibilizará
ambiente adequado, ficando a cargo da contratada toda a estrutura para a realização dos exames, ou
ainda, nas dependências das entidades contratadas por ela, desde que as mesmas estejam localizadas
no Município de Afonso Cláudio/ES, com consultórios devidamente equipados e profissionais
qualificados.
16.4 - Os empregados cedidos para outros órgãos e entidades deverão se submeter aos exames
ocupacionais periódicos no local onde prestam serviço.
17 - FORMAS DE PAGAMENTO:
17.1 - O pagamento será efetuado em até trinta (30) dias, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, correspondnete á prestação de
serviço efetivamente executado e aceita, desde que apresente o relatório de prestação de serviço,
depois de recebido.
17.2 - Para efeito de pagmento, a Prefeitura consultará a regularidade da empresa. Se constatar
documentos vencidos ou não estando á mesma cadastrada no Sistema, deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
c) Prova de regularidade com Fazenda Municipal da sede da licitante.
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situação - CRF.
e) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

Responsável pela elaboração do presente Termo de Referência: Secretária Municipal de
Administração.
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ANEXO II
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
CREDENCIAMENTO (MODELO)

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES,

A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº ____________,
vem pela presente, informar a Vossa Senhoria que o(a) Sr.(a) ____________, portador do CPF nº
____________ e RG nº ____________ é a pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa
jurídica acima citada, durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances
verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao
certame.

Local e data

Assinatura do representante legal
Nome e Identidade do representante legal

Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório
Obs. 02: Deverá ser apresentado no Credenciamento
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ANEXO III
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)

A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº ____________,
DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao
disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei n° 10.520/02.

Local e data

Assinatura do representante legal
Nome e Identidade do representante legal

Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento.
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ANEXO IV
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE (MODELO)

A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº ____________,
DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato superveniente impeditivo à sua participação no
Processo Licitatório.

Local e Data

Assinatura do representante legal
Nome e Identidade do representante legal

Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.
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ANEXO V
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA (MODELO)

A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu
representante legal Sr(a) ____________, portador (a) do CPF nº ____________ e RG nº ____________,
DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da
República.
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (-----).

Local e Data

Assinatura do representante legal
Nome e Identidade do representante legal

Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação.
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ANEXO VI
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO (MODELO)

A Empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por intermédio do seu
representante legal Sr(a) ________________, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o
nº ________________ declara, não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município
de Afonso Cláudio/ES, e que atende, plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei
Federal nº 8.666/93.

Local e Data

Assinatura do representante legal
Nome
Identidade do representante legal

Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação (nº 02).
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ANEXO VII
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE ME E EPP (MODELO)

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES

A empresa ____________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________, por intermédio de seu
representante legal Sr(a) ____________, portador(a) do CPF nº ____________ e RG nº ____________,
solicita na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação
na Tomada de Preços em epígrafe, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas
com base nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do art.
3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
Como prova da referida condição, apresentamos a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial
para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal
Nome da Proponente
Nome do representante legal

Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento.
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
MINUTA DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços que entre si
celebram o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES e a
Empresa _______________.

PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro,
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Luciano Roncetti Pimenta,
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº _____________ e RG
____________, residente e domiciliado na Rua __________, nº ____, Bairro _____________, Afonso
Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________________,
com sede à ____________(endereço completo)___________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________,
neste ato representado pelo __________ (condição jurídica do representante), Sr. ___________
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)___________, denominada CONTRATADA, ajustam o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações e de acordo com o Edital de Pregão Presencial Nº 014/2021 , nos autos do
Processo Administrativos Nº 007536/2021, parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela Contratada, ficando, porém, ressalvadas
como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que
se regerá pelas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
1.1 - Fica estabelecido o regime de “execução indireta”, sob forma de “empreitada por preço global”,
nos termos do art. 10, II, “a” da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços contínuos de Saúde e Segurança
do Trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, para atender os servidores que compõem o quadro
da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, de acordo com as especificações e quantidades descritas
no Termo de Referência - Anexo I e I-A do Edital de Licitação, partes integrantes deste instrumento
independente de transcrição, compreendendo, conforme abaixo especificado:
2.1.2 - Elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO (conforme
Portaria SEPRT N° 6.734/2020), Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR (conforme
Portaria SEPRT N° 6.730/2020), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT,
Análise Ergonômica de Trabalho - AET, Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade - LTIP,
Programa de Conservação Auditiva - PCA, Programa de Proteção Respiratória - PPR, Programa
de Prevenção de Acidentes - PPA, para aproximadamente 1.400 (um mil e quatrocentos)
servidores.
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2.1.3 - Realização de Consulta Clínica Ocupacional para aproximadamente 1.400 (um mil e
quatrocentos) servidores (consulta clínica de exame admissional, consulta clínica de exame
demissional, consulta clínica de exame periódico; consulta clínica de exame de retorno ao
trabalho, consulta clínica de mudança de riscos ocupacionais. Realização de exames
complementares.
2.1.4 - Realização de Treinamentos necessários, consultoria para implementação do E-Social e
perícia médica para readaptação funcional.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO
3.1 - O valor total do presente Contrato é de R$_________ (__________________), conforme anexo,
a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ $_________ (__________________)
3.1.1 - No valor estão inclusos todas as espécies de tributos, encargos sociais, seguros, fretes,
material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas diretas ou indiretas necessárias à execução
do objeto do Contrato.
3.2 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão
ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente
pactuadas.
3.3 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe,
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.
3.3.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos
referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte
interessada.
3.3.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.
3.3.3 - Não será concedida a revisão quando:
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da
formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos
atribuídos à parte interessada;
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios
encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese
de superveniente determinação legal
3.3.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da
Procuradoria Municipal.
3.4 - O reajuste será adotado, como forma de compensação dos efeitos das variações inflacionárias,
desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar do término da vigência da proposta comercial
apresentada ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001.

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
___________________________________________________________
3.4.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
3.4.2 - Compete à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a
ser aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e
memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.
3.4.3 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65,
parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666/93.
3.5 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio
econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para menos,
adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva.
3.6 - As revisões e reajustes a que o contratado fizer jus mas que não forem requeridas formalmente
durante a vigência deste Contrato serão consideradas renunciadas com a assinatura da prorrogação
contratual com base no art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou com o encerramento do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - A Contratante pagará à Contratada, em até trinta (30) dias, do mês subseqüente à execução
dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita
pelo Contratante, acompanhada ainda do Relatório de Prestação dos Serviços devidamente atestado
pelo Gestor/Fiscal do Contrato e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista devidamente
válidas.
4.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12 x ND
100
360
Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.
4.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.
4.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.
4.5 - A liquidação das despesas obedecerão rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964 e demais
normas pertinentes a matéria.
4.6 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES não se responsabilizará por quaisquer autuações
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia da assinatura do instrumento e duração de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta)
meses, conforme o disposto no art. 57, II da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.
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5.1.1 - A prorrogação será precedida de prévia justificativa, autorização da Autoridade competente e
manifestação formal da Procuradoria Municipal, dentre outros requisitos específicos para prorrogação
de contrato.
5.2 - A execução dos serviços deverá iniciar no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, à contar da data
de assinatura do instrumento contratual.
CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS:
6.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão à conta
do orçamento municipal, destinado à Secretaria Municipal de Administração, referente ao exercício
de 2021, à saber: Projeto/Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de
Administração - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários - Ficha: 0000171.
CLÁUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 - Compete à CONTRATADA:
7.1.1 - Executar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos no Termo de Referência
Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição.
7.1.2 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do
Contratante;
7.1.3 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o
inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993.
7.1.4 - Garantir a execução qualificada do contrato durante o período de período de vigência.
7.1.5 - Observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.
7.1.6 - Realizar a emissão do PGR; PCMSO; AET; LTIP; LTCAT; PCA; PPR.
7.1.7 - As avaliações das Secretarias deverão ser realizadas separadamente, obedecendo às
particularidades de cada setor, assim como o documento final, onde será entregue um para cada
Secretaria.
7.1.8 - Realizar avaliação “in loco‟ as atividades e processos de trabalho da empresa, bem como dos
riscos ambientais, para definições das ações do programa a serem reavaliadas, entrevistar todos os
funcionários da ativa, caso estejam afastados com seu encarregado do setor, a fim de identificar os
riscos e particularidades de cada atividade, essa etapa deverá ser comprovada através de assinatura
do funcionário, e entregue ao final do processo todos os relatórios de entrevista devidamente
preenchida e assinada a Prefeitura de Afonso Cláudio/ES.
7.1.9 - A CONTRATADA deverá apresentar relatório completo ao final da contratação
7.1.10 - A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de metas e prioridades predefinido para
realização do ciclo de palestras que deverá ser rigorosamente cumprido.
7.1.11 - Manter informado o CONTRATANTE dos resultados das ações realizadas através de relatórios
citados que incluirão, quando necessário, recomendações preventivas.
7.1.12 - Monitorar os riscos identificados através de equipamentos específicos para realização dos
serviços.
7.1.13 - Realizar avaliação das atividades laborais, em relação aos riscos a que estão expostas.
7.1.14 - Responsabilizar-se tecnicamente junto aos órgãos fiscalizadores (DRT, CREA, Secretaria de
Saúde, INSS e Ministério Publico).
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7.1.15 - Prestar assessoria ao CONTRATANTE sobre Segurança e Saúde do Trabalho com ênfase na
implementação do programa E-SOCIAL.
7.1.16 - Elaborar os documentos-base.
7.1.17 - Realizar análise ergonômica e laudo ergonômico com ações de prevenção e correção para
todos os itens constantes deste termo.
7.1.18 - Quanto ao PCMSO, a CONTRATADA deverá realizar o documento-base para que a
CONTRATANTE possa fazer os seguintes exames médicos: Avaliação Médica Admissional (exame
admissional), Avaliação Médica Periódica (exame periódico), Avaliação Médica Demissional (exame
demissional), Avaliação Médica para retorno ao trabalho (exame de retorno ao trabalho) e Avaliação
Médica para mudança de riscos ocupacionais (exame em que sempre acontecer a mudança de
exposição de riscos do servidor).
7.1.19 - O LTCAT deverá ser expedido por engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do
trabalho, após a execução do PGR e do PCMSO
7.1.20 - O LTCAT deverá conter dados da empresa; setor de trabalho, descrição dos locais e dos serviços
realizados em cada setor, com pormenorização do ambiente de trabalho e as funções desenvolvidas
pelo segurado; condições ambientais do local de trabalho; registro dos agentes nocivos, concentração,
intensidade, tempo de exposição e metodologias utilizadas, conforme o caso; em se tratando de
agentes químicos, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas citações de
nomes comerciais, podendo ser anexada na respectiva ficha toxicológica; duração do trabalho que
expôs o trabalhador aos agentes nocivos; informação sobre a existência e aplicação efetiva de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que
neutralizem ou atenuem os efeitos da nocividade dos agentes em relação aos limites de tolerância
estabelecidos, devendo constar também se a utilização do EPC ou do EPI reduzir a nocividade do
agente nocivo de modo a atenuar ou a neutralizar seus efeitos em relação aos limites de tolerância
legais estabelecidos, e as especificações a respeito dos EPC e dos EPI utilizados, listando os certificados
de aprovação e respectivamente os prazos de validade, a periodicidade das trocas e o controle de
fornecimento aos trabalhadores.
7.1.21 - O LTCAT deverá ser expedido pela CONTRATADA contendo a descrição dos métodos, técnicas
aparelhagens e equipamentos utilizados; conclusão do médico do trabalho ou do engenheiro de
segurança do trabalho responsável pela elaboração do laudo técnico com informação clara e objetiva
a respeito dos agentes nocivos, referentes à potencialidade de causar prejuízo a saúde ou a integridade
física do trabalhador; data e local da inspeção técnica da qual resultou o laudo técnico.
7.1.22 - O LTCAT não poderá ser utilizado para fins de percepção de Adicional de Insalubridade e
Periculosidade.
7.1.23 - A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE para execução do contrato.
7.1.24 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os
seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades
7.1.25 - A CONTRATADA deverá entregar todos os documentos em cópias físicas e digitais, conforme
Item 11, do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação . (Documentos no formato PDF).
7.2 - Compete à CONTRATANTE:
7.2.1 - Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste Contrato e Termo de Referência - Anexo
I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição.
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7.2.2 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços.
7.2.3 - Fiscalizar os serviços, objeto deste Termo de Referência, designando servidor para acompanhar
a execução do contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não
esteja de acordo com as exigências estipuladas tanto nesse Termo quanto no instrumento contratual.
7.2.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato.
7.2.5 - Observar que durante a vigência contratual sejam cumpridas todas as obrigações assumidas
pela empresa a ser contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo licitatório.
7.2.6 - Fornecer todas as informações necessárias para a execução dos serviços pelo contratado.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de
multa de mora, nas seguintes condições:
8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução dos serviços;
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei
8.666/93.
8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante
contratado:
(a) Advertência;
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda
a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
8.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre
si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos
(alínea "b").
8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
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(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia.
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local
de entrega das razões de defesa.
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez)
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei
8.666/1993;
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso da
vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente
indicado, na ausência da comunicação.
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei
8.666/1993.
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da
Procuradoria Municipal.
8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado,
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.
8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração
observando-se o devido processo legal.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:
9.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da
Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ADITAMENTOS:
10.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação
formal da Procuradoria Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste
Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO:
12.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:
13.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor da Secretaria Municipal de
Educação, formalmente designado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições deste Contrato,
sem o que não será permitido qualquer pagamento.
13.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.
13.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.
13.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas.
13.5 - Verificada a ocorrência de irregularidadle no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
13.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo
que não indicada pela fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO:
14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, na imprensa oficial, dando-se cumprimento ao
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões
oriundas da presente contratação. E por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento.
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ______________ de 2021.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES
LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA

Testemunhas:
01) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________
Nome
Assinatura
02) ______________________________ - ______________________ - CPF Nº ___________________
Nome
Assinatura
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Edital
Nº000014/2021
ANEXO I-A

Ítem

00001

Lote

Código

00001 00000405

Especificação

Marca

SERVICOS DE SAUDE E SEGURANCA DO
TRABALHO para atender aos servidores da
secretaria municipal de administração pelo
periodo de 12 meses.

Unidade

SÇ

Quantidade

12,000

Unitário

Valor Total

22.091,310 265.095,72

265.095,72

1

