ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2021
PREÂMBULO
O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. GERVASIO JOSE MACIEL,
inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados
que na data e horário indicados, realizado em sessão pública, por meio da internet, através do site
da Bolsa Nacional de Compras - https://bnccompras.com, fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº. 10.520 de
2002, o Decreto nº. 10.024 de 2019, a Instrução Normativa nº. 206 de 2019, ao Decreto Municipal
nº. 94 de 08 de julho de 2020, à Lei Complementar nº. 123 de 2006, à Lei nº. 8.078 de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente à Lei nº. 8.666 de 1993 e suas
atualizações, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus

Anexos.

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/09/2021
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 (horário de Brasília).
HORÁRIO DA DISPUTA: 09:00 (horário de Brasília).
TEMPO DA DISPUTA INICIAL: 15 (quinze) minutos.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
pregao@ituporanga.sc.gov

PARA

FORMALIZAÇÃO

DE

CONSULTA:

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
1.2 Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa
Nacional de Compras – BNC COMPRAS. Para a realização do cadastramento, deverão ser
observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras https://bnccompras.com
1.3 Os trabalhos serão conduzidos por servidora do Município de Ituporanga, credenciada na
função de Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
os sistemas de compras eletrônicas utilizadas pela Administração Direta, disponível na Bolsa
Nacional de Compras - BNC, no endereço bnccompras.com/condutor
1.4 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1.5 Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação na Bolsa
Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas
últimas.
2. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
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SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ELABORAÇÃO DE LAUDO
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, ELABORAÇÃO DO
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO E EXAMES
PERICIAIS, ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS
PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC.
A Relação dos itens com suas descrições, quantidades e valores máximos estão dispostas no
ANEXO VII.
2.1 Após Autorização de Fornecimento, a empresa vencedora deverá efetuar a entrega da seguinte
forma:
a) O PPRA e o LTCAT em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
b) O PCMSO em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato;
c) Os exames médicos e consultas indicadas pelo PCMSO deverão ser agendados e executados
em no máximo 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato;
d) PPP conforme a demanda solicitada pelo setor de recursos humanos, enquanto perdurar a
vigência do contrato.
2.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço Global, observadas as
exigênciascontidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
2.3.1 ANEXO I – Justificativa Para A Contratação;
2.3.2 ANEXO II – Minuta do Contrato;
2.3.3 ANEXO III – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº.
9.854/99);
2.3.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII
do artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002);
2.3.5 ANEXO V – Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº. 11.488, de 2007.
2.3.6 ANEXO VII – Termo de Referencia, Relação dos Itens, descrições, quantidades, valores.
2.3.7 ANEXO VIII – Folha para Elaboração do Contrato.
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal da Administração.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 O processamento desta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLICA ONLINE
via site https://bnccompras.com, sendo iniciada na data, no horário e no endereço eletrônico
indicados no preâmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos.
4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.
4.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
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a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
b) Em dissolução ou em liquidação;
c) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública,
nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº. 8.666 de 1993;
d) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública,
nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 2002;
e) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo
72,§8º, inciso V, da Lei nº. 9.605 de1998;
f) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
g) Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si;
h) Estrangeiras que não funcionem no País;
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº.8.666 de 1993.
4.4 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
4.5 Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),deverá
ser apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou Pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data de sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123 de 2006, e declaração de
enquadramento em conformidade com o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006,
(alterada pela Lei Complementar 147/2014), afirmando ainda que não se enquadram em
nenhuma das hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, (alterada pela Lei
Complementar 147/2014), devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa,
conforme modelo que segue em anexo ao Edital.
5. DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa Nacional
de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema.
5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional
de Compras, no endereço https://bnccompras.com
5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão
entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 42 30264550 e/ou Celular/
Whatsapp: 41 991367677, e/ou com o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de
Ituporanga, fone: 47-3533 1211, e-mail: pregao@ituporanga.sc.gov.br.
5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a
prática de todos os atos inerentes ao certame.
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5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o
credenciamento preferencialmente no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de
apresentação das propostas iniciais.
5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderespara formular lances de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de
compras eletrônicas utilizados nas licitações.
5.7 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações.
5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo
Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da
BNC ou do Município de Ituporanga, devidamente justificado.
5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município
de Ituporanga e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
5.10 Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitará o
licitante às sanções administrativas previstas neste edital, sem prejuízos de eventuais
consequências de natureza civil e criminal.
5.11 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
5.12 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 42 30264550
e/ou Celular/ Whatsapp: (41) 99136-7677 telefones do suporte ao fornecedor, outras
informações sobre o processo de credenciamento no sistema de compras eletrônica.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado, marca e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das
propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos doart. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
osdocumentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
7.1 O licitante deverá enviar sua proposta
eletrônico,dos seguintes campos:

mediante o preenchimento, no sistema

a) Valor unitário;
b) Marca (quando for o caso);
c) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
7.3 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
7.5 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
decontratações públicas vigentes, quando participarem de licitações públicas.
7.6 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização dos órgãos competentes e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na
execução do contrato.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES:
8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
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que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
8.3 Também será desclassificada a proposta que não identifique o licitante.
8.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estasparticiparão da fase de lances.
8.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
8.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
8.9 O lance deverá ser ofertado pelo valor Global.
8.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.12 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
de R$ 0,01 (um centavo).
8.13 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.14 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
8.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.16 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
oencerramento deste prazo.
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8.17 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.18 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
8.19 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.20 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
8.21 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.22 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.23 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.24 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
8.25 O Critério de julgamento adotado será o menor preço Global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.26 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta
cadastrada.
8.27 Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade empresarial,
conforme cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nosarts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
8.28 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.29 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
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8.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
8.31 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
8.32 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação aos
bens estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostasque
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
8.33 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.34 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
a) no país;
b) por empresas brasileiras;
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou e) para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
8.35 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentreas propostas empatadas.
8.36 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes dasprevistas neste Edital.
8.37 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.38 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.39 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
9.

DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
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9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita peloPregoeiro.
9.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características dos aparelhos, tais como marca, modelo, tipo, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob penade não aceitação da proposta.
9.9 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo bem não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
9.10 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
9.13 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
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9.14 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.15 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.16 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
9.17 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
10. DA HABILITAÇÃO:
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.2 Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); Cadastro Nacional de
Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e, Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
10.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.6 O
licitante
desclassificação.

será

convocado

para

manifestação

previamente

à

sua

10.7 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
10.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
10.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
10.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
10.12 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizaçãodo recolhimento dessas contribuições.
10.13 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.14 - Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência.
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores.
f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971.
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização.
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
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10.15 - Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede dolicitante.
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
g) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VIII.
10.16 Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando
estas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor.
10.17 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
10.18 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
10.19 - Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação. Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa
Catarina, a partir de 1º/04/2019, a certidão de "Falência, Concordata e Recuperação Judicial"
deverá ser solicitada tanto no sistema eproc quanto no ESAJ. As duas certidões deverão
ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.
b) Para licitantes de outros estados, verificar na certidão a exigência de documentação
complementar para validação.
c) O licitante que esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar autorização
do juízo competente para sua participação em processo licitatório.
10.20 - Qualificação Técnica:
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a) Atestado de capacidade técnica, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica
de direito público ou privado, comprovando a execução de mesma natureza da presente especificação,
sem qualquer restrição na qualidade e nas condições comerciais, devendo o atestado conter o nome, o
endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra forma de que o município possa valerse para manter contato com a empresa declarante;

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES;
c) A empresa deverá possuir certificado de inscrição de seus profissionais junto ao CRM
(Médico do Trabalho), ou CREA (Engenheiro em Segurança do Trabalho), CREFONO
(Fonoaudiólogo), MTE (Técnico em Segurança do Trabalho);
d) A empresa que participar do processo de licitação deverá apresentar Declaração de que
contará com todos os profissionais exigidos para prestação do serviço, devendo apresentar
contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho ou outro documento que comprove o
vínculo do profissional com a empresa quando da assinatura do contrato.
e) A empresa deverá apresentar Declaração de que se vencedora do Processo Licitatório
disponibilizará ponto de atendimento no Município, devendo comprovar sua disponibilidade na
assinatura do contrato, para atendimento aos exames médicos ocupacionais e exames
complementares solicitados no Edital – Produto PCMSO, informando os horários de
funcionamento e atendimento. Apresentar Alvará Sanitário da Vigilância Sanitária Municipal
ou Estadual.
f) A empresa deverá comprovar que todos os equipamentos que serão utilizados para as
avaliações quantitativas estejam devidamente calibrados, através de Certificado de
Calibração.
g) Alvará de funcionamento vigente;

10.21 - Documentos complementares:
a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.
b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo a este Edital.
c) Outros Documentos;
d) Documentos Complementares.
10.22 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.23 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
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habilitação.
10.24 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.25 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
10.26 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.27 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
10.28 Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.29 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis (nos
casos de julgamento por Item).
10.30 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
10.31 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, no sistema eletrônico e deverá:
a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
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b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante (quando necessários), vinculam a Contratada.
11.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
11.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
deum resultado, sob pena de desclassificação.
11.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
11.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11.9 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
11.10 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
12. DOS RECURSOS:
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
12.3 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
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12.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis deaproveitamento.
12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereçoconstante neste Edital.
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
13.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
14.1 A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR
PREÇO, JULGAMENTO GLOBAL, desde que atendidas às exigências deste Edital.
14.2 A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição total do objeto
licitado.
15. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
15.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de 05
(cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura do Contrato.
15.2 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o
seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e
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aceito pelo órgão gerenciador.
15.3 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a do Conrtato, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para,
após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos
de habilitação, assinar o contrato.
15.4 O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.
16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:
16.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão manifestar-se no
próprio sistema quanto ao interesse de participar do cadastro de reserva, reduzindo, ainda,
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado e anexando proposta
readequada ao sistema.
16.2 A manifestação do licitante como interessado no cadastro de reserva, na ata da sessão,
torna o licitante vinculado a futura contratação para todos os fins e efeitos.
Os licitantes que se manifestarem como interessados no cadastro de reserva, terão que
atender aos requisitos de habilitação constantes no item 10 deste edital.
16.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.4 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
16.5 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de
2020.
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
17.1 O Contrato terá vigência de 12 (Doze) meses, a contar da data de suaassinatura.
17.2 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes, salvo por força de Lei ou por
interesse público.
18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO:
18.1 A alteração do Contrato e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à
disciplina do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020, conforme previsto na Minuta do
contrato anexo ao Edital.
19. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES:
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19.1 A contratação com os fornecedores serão formalizadas por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento ou outro
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº. 94 de 08 de julho de 2020.
19.2 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e na
minuta do Termo Contratual, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica,
norespectivo pedido de contratação.
19.3 A empresa vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato,” no
prazo de 03 (três) dias úteis;
19.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme
estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93;
19.5 Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão
convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;
19.6 O prazo de vigencia do contrato será de 12 (Doze) Meses, a contar da data da sua
assinatura;
19.7 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às
obrigações assumidas na Licitação;
19.8 Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e
seus Anexos, bem como os demais elementos concernentes à Licitação que servirem de base
ao Processo Licitatório;
19.9 Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Extrato do Contrato conforme
estabelece o Artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
19.10 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
19.11 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
20. DO PREÇO:
20.1 Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes nos primeiros 12
meses, salvo por força de Lei ou por interesse público.
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
21.1 DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE
21.1.1. A CONTRATANTE OBRIGAR-SE-Á:
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21.1.2 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições
necessáriasao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante
estabelece a Lei nº8.666/93;
21.1.3 Fiscalizar e acompanhar a realização/recebimento do objeto deste Pregão Eletrônico;
21.1.4 Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
21.1.5 Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas nos prazos fixados;
21.1.6 Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Responsabilizar-se
pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações contidas no Termo de
Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Estadual
n°7.468/11 e Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações;
21.1.7 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem;
21.1.8 Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no
edital.

21.2 DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
21.2.1 A CONTRATADA OBRIGAR-SE-Á:
21.2.1 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições e qualificações
exigidas na licitação;
21.2.2 Promover a entrega do bem dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;
21.2.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;
21.2.4 Os itens, no ato da entrega deverão estar acompanhados da nota fiscal descritiva,
constando nº da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do
pagamento, bem como Certidões Negativas (Municipal, Estadual,Federal, FGTS e Trabalhista).
22. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
22.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo deReferência
e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
23. DO PAGAMENTO:
23.1 O prazo para pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, contados a partir da data de
entrega dos aparelhos, seu recebimento definitivo e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura
pela Contratada.
23.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
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Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
23.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
23.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
23.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
23.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislação vigente.
23.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
23.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
24.1 Os recursos para a aquisição do objeto do presente Pregão Eletrônico serão de acordo
com os quantitativos efetivamente contratados. Será suplementado conforme recursos
recebidos dos seus devidos órgãos. Serão usadas dotações do orçameto de 2021 ou bem
como dotações dos anos subsequentes se necessário:
Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
1 Gabinete do Prefeito
2002 Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
2 Gabinete do Vice Prefeito
2003 Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
3 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
1 Secretaria da Administração
2004 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Administração
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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Dotação Utilizada
2 Consultoria Jurídica
2032 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Projetos
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
1 Secretaria de Planejamento
2101 Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Planejamento
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
4 SECRETARIA DA FAZENDA
1 Secretaria da Fazenda
2007 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2012 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2014 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Creche
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2057 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Pre-escola
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
1 Gabinete do Prefeito
2108 Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
8 SECRETARIA DE URBANISMO
1 Departamento de Urbanismo
2023 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Urbanismo
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
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Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
7 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
1 Departamento de Transportes e Obras
2022 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Transporte e Obras
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
2029 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
6 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
1 Departamento de Comércio, Indústria e Serviços
2021 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Comércio, Indústria e Serviços
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto
nº.10.024, de 2019, a licitante/adjudicatária que, no decorrer da licitação:
a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade daproposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.
25.2 A licitante/Adjudicatária quem cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a.
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pelaconduta do licitante;
b.
Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cincoanos;
25.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
25.4 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação
estãoprevistas no Termo de Referência.
25.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
25.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
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Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
25.7 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente,
ou,quando for o caso, inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente.
25.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
26.1 Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos ou providências ao ato convocatório do pregão.
26.2 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
26.3 Até três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão.
26.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
26.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no
Edital.
26.6 Serão admitidos recursos, pedidos de esclarecimentos e impugnações enviados através
do sistema eletrônico (BNC) https://bnccompras.com devendo os mesmos serem
apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu conhecimento
devidamente anexados.
26.7 Os mesmos, por impossibilidade de serem enviados pelo sistema eletrônico, poderão ser
enviados através de e-mail pregao@ituporanga.sc.gov.com.br, ou através do protocolo geral
do Prefeitura.
26.8 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando,inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
26.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
26.10 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato
dasessão pública.
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26.11 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
26.12 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.
26.13 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á odia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
26.15 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que
26.16 seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
26.17 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
26.18 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior
ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;
26.19 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
26.20 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das
14h00min às 17h00min.
26.21 O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de solicitação
enviada ao e-mail: pregao@ituporanga.sc.gov.br, que será atendida em até 24 (vinte e quatro)
horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários para identificação da
licitante interessada, bem como por meio do site do Município de Ituporanga
https://www.Ituporanga.sc.gov.br e pelo sistema eletrônico https://bnccompras.com.
26.22 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no
horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.
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26.23 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos,
o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do
artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.
26.24 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993 atualizadas, subsidiariamente.
26.25 O Foro eleito para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de
Ituporanga, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro.

Ituporanga/SC, em 15 de setembro de 2021.

GERVÁSIO JOSÉ MACIEL
Prefeito
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ANEXO I
PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2021 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
1.

RELAÇÃO DOS ITENS

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE
CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO E EXAMES PERICIAIS,
ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS PARA A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC.
2.

RELAÇÃO DOS ITENS

2.1 A Relação dos itens com suas descrições/especificações técnicas, quantidades e
valores máximos estão dispostas no ANEXO VII.
3.

JUSTIFICATIVA

3.1 A contratação tem o objetivo de estabelecer diretrizes atinentes a implementação de
ações destinadas a promoção de saúde ocupacional, a prevenção de riscos e doenças
referentes ao trabalho, como também a ocorrência de acidentes em serviço, além de buscar
melhoria na qualidade de vida e condições de trabalho e diminuição de riscos profissionais
deste município, de acordo com as normas e intruções normativas vigentes, em especial
NR-7, NR-9, NR-15 E NR-16.
4.

BENS COMUNS

4.1 Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns,
conforme disposição da Lei nº. 10.520 de 2002.
5.

FORMA DE FORNECIMENTO

5.1 Os serviços deverão ser entregues nos seguintes prazos:
a) O PPRA e o LTCAT em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
b) O PCMSO em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato;
c) Os exames médicos e consultas indicadas pelo PCMSO deverão ser agendados e executados em
no máximo 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato;
d) PPP conforme a demanda solicitada pelo setor de recursos humanos, enquanto perdurar
a vigência do contrato.
5.2 AVALIAÇÃO DO CUSTO
5.2.1 O custo estimado foi apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas de ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
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5.2.2 A estimativa do preço constará apenas nos autos do processo de licitação.
6.

RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO SERVIÇO

6.1 A administração rejeitará, no todo, ou em parte, a entrega dos serviços em desacordo
com as especificações exigidas no edital.
7.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

7.1 A contratada obriga-se:
7.1.1 Efetuar a entrega dos serviços nas condições exigidas no edital, no prazo e local
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente dos serviços
efetuados;
7.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
7.1.3 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
7.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
7.1.6 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.
8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 A Contratante obriga-se a:
8.1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
8.1.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado por Portaria;
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8.1.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor responsável pela gestão do
contrato, que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração.
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
10.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

a)

advertência;

b)

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
d)
Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
Contratada, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato,
por dia de atraso, num limite de 20 dias, quando será considerada inexecução total do
contrato.
e)
Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidadeSuspensão de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Ituporanga, pelo prazo de até dois anos;
10.1 Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal.
10.2 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco
anos;
10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
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10.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscalno
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
c) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
d) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
e) As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
f) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
g) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
h) As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstasno Edital.
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº .../2021/PMI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº.
83.102.640/0001-30, com sede na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Ituporanga – S C, neste ato
representado pelo Prefeito o Sr. GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53,
denominado CONTRATANTE, e A EMPRESA......... pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº........ , com sede na......... , , neste ato representada pelo Sr......... , CPF nº........ , aqui
denominada CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si justo e
contrato o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Tem o presente instrumento, por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA,
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT,
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO E
EXAMES PERICIAIS, ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS
PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC, Conforme itens constante na
proposta vencedora no valor total de R$ …..(----), bem como no termo de referencia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
a) Os serviços deverão ser entregues nos seguintes prazos:
d) O PPRA e o LTCAT em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
e) O PCMSO em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato;
f) Os exames médicos e consultas indicadas pelo PCMSO deverão ser agendados e executados em
no máximo 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato;
g) PPP conforme a demanda solicitada pelo setor de recursos humanos, enquanto perdurar a vigência
do contrato.
e) Caso o objeto entregue não se encontre conforme especificações, será notificado e imediatamente
substituído, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação da Empresa, sem qualquer ônus
para a Administração. Caso a substituição não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará
sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos serão efetuados em até 28 (vinte e oito) dias após o
recebimento do objeto mediante apresentação da respectiva nota fiscal.
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CLÁUSULA SEGUNDA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e os preços ora ajustados não
sofrerão reajuste no período, após poderá ser reajustado conforme previsão nos artigos 40, XI, e 55 da
Lei 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente instrumento é celebrado entre as partes, passando a vigorar da
data de sua assinatura até o ……….. Poderá, também, haver prorrogação conforme previsão em Lei
e/ou vencimento antecipado do prazo contratual no caso de a entrega total do produto descrito na
CLÁUSULA PRIMEIRA ocorrer antes.

CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a
conta de dotações do orçamento do exercício de 2021 e terá a seguinte classificação orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
1 Gabinete do Prefeito
2002 Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
2 Gabinete do Vice Prefeito
2003 Funcionamento e Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
3 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
1 Secretaria da Administração
2004 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Administração
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
2 Consultoria Jurídica
2032 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Projetos
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
1 Secretaria de Planejamento
2101 Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Planejamento
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
4 SECRETARIA DA FAZENDA
1 Secretaria da Fazenda
2007 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
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Dotação Utilizada
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2012 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2013 Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2014 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Creche
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
5 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1 Divisão de Ensino
2057 Funcionamento e Manutenção do Ensino Infantil - Pre-escola
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1010132 Recursos 25% - Educação
Código Dotação Descrição
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE
1 Gabinete do Prefeito
2108 Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
8 SECRETARIA DE URBANISMO
1 Departamento de Urbanismo
2023 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Urbanismo
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
7 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
1 Departamento de Transportes e Obras
2022 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Transporte e Obras
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
2029 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.
Código Dotação Descrição
6 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
1 Departamento de Comércio, Indústria e Serviços

32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

Dotação Utilizada
2021 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Comércio, Indústria e Serviços
3339039500000000000 Serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais
1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inobservância por parte da CONTRATADA do aqui estabelecido,
garantida a defesa prévia, sofrerá ela as seguintes penalidades:
I – advertência, na primeira vez que o fato ocorrer;
II – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato;
III – rescisão do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica expressamente reconhecido ao CONTRATANTE o direito de rescindir o
presente contrato nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 86 e seguintes da mesma Lei quando for o
caso.

CLÁUSULA OITAVA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão nº 6/2021, do Processo
de Licitação nº 95/2021, dele fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e Termo de Referência Constante no Anexo VII do presente Edital e ainda:
a) Responsabilizar-se por quaisquer danos que, porventura, ocorram.
b) Assegurar ao Município total isenção de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos causados
durante o cumprimento de suas obrigações contratuais e resultantes de sua culpa;
d) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da
Lei n° 8.666/93.
e) Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos, com a entrega do objeto.
f) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços realizados, nos termos da legislação vigente;
g) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos
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serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações e
benefícios, além de outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelos órgãos
governamentais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO
(LTCAT)
A elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT, para controle da
insalubridade/periculosidade através de levantamento dos riscos ambientais e no local de trabalho. O
Laudo Técnico deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:
a. Critério adotado: mencionar a legislação ou norma em que baseou para a elaboração do laudo
técnico (critério qualitativo e quantitativo);
b.
Descrição das atividades e condições de exposição, descrevendo detalhadamente as atividades
desenvolvidas pelos Servidores, o ambiente de trabalho e as máquinas e equipamentos
utilizados;
c.
Identificação e avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos;
d.
Medição de exposição a vibrações no corpo humano conforme (Anexo nº 8 da NR15). O laudo
deverá ser anexado no relatório do LTCAT;
e.
Medição de ruído com laudo impresso em todos os ambientes e locais trabalho.
Sendo essas mesmas medições na forma de dosimetria. O laudo deverá ser anexado no relatório
do LTCAT;
f.
Medição de luminosidade com laudo impresso em todos os ambientes e locais de trabalho. O
laudo deverá ser anexado no relatório do LTCAT;
g.
Medição de calor realizado em todas as unidades de ensino (cozinhas) e Secretaria de
Assistência Social (SCFV), entre outros refeitórios localizados no município;
h.
Avaliação do processo de solda realizada na Secretaria de Obras (Garagem);
i.
Avaliação ambiental de agentes químicos (poeiras, fumos, vapores e gases) realizada na
Secretaria de Obras (Garagem) e no setor da Dengue e odontologia, através de Varredura de
Fumos Metálicos (soldagem), Varredura de Vapores Orgânicos (pintura),
Poeira Respirável + Presença Sílica e Mercúrio Inorgânico (odontologia);
j.
Medição dos agentes nocivos identificados, utilizando equipamentos adequados e calibrados,
com certificado de calibração dos mesmos em anexo.
k.
Avaliação de atividades e operações insalubres - NR 15, atribuindo insalubridade, se houver, e o
respectivo percentual de pagamento;
l.
Avaliação de atividades e operações perigosas - NR 16, atribuindo periculosidade, se houver, e o
respectivo percentual de pagamento;
m. Laudo assinado por médico especialista em medicina do trabalho pela ANAMT/AMB e/ou
engenheiro de segurança do trabalho, sempre acompanhada ART quando for o caso;
n.
Montagem, estruturação e impressão de relatório com validade para 12 (doze) meses, (desde
que não haja mudança de layout ou alteração do processo de produção), e cópia do arquivo
digital.
o.
As inspeções e demais serviços deverão ser realizados no horário de funcionamento da
Prefeitura e demais setores da mesma, de segunda a sexta-feira, com seus respectivos horários.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
A Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando melhorar os
ambientes de trabalho, preservar a saúde e integridade física dos Servidores, através de ações de
prevenção e controle dos riscos ambientais, definidos pela NR 09. O PPRA deve conter no mínimo:
a. Avaliação e reconhecimento dos riscos ambientais com vistoria detalhada dos ambientes de
trabalho (internos e externos);
b. Descrição e análise física das unidades que compõem o MUNICÍPIO DE
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

ITUPORANGA/SC;
Enquadramento da empresa no CNAE, preponderante e grau de risco;
Descrição e análise qualitativa e quantitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos existentes
nos ambientes de trabalho;
Indicação, descrição detalhada e orientação sobre o uso e compra dos EPI's para osServidores
(trabalhadores);
Montagem, estruturação e impressão de relatório com validade de 12 (doze) meses e cópia do
arquivo digital.
Relatório assinado por engenheiro de segurança e/ou técnico de segurança;
Implantação de medidas de controle durante a vigência do programa e avaliação da eficácia, com
apresentação de relatório ao término da vigência;
Orientação à criação e estruturação da CIPA no serviço público;
Orientação à elaboração dos mapas de risco e indicação do local para fixação;
Realização de palestras educativas e/ou mini cursos, com duração mínima de duas horas cada,
com temas ligados à saúde e segurança no trabalho, dentre eles destacamos: importância e
utilização correta de EPIs/EPCs, Trabalhos Insalubres e Perigosos, Ergonomia, Acidente de
Trabalho, entre outros, devendo ser realizado nos primeiros seis meses de vigência do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
(PCMSO)
A elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), visando à
promoção e prevenção da saúde e integridade dos Servidores, considerando os cargos ocupados, a
tarefa executada, a exposição aos agentes nocivos, a idade, entre outras variáveis, e deverá conter
no mínimo:
a. Indicação de exames admissionais por cargo e setor de trabalho;
b. Indicação de exames periódicos considerando a atividade que realiza, o agente de exposição, a
idade, entre outros;
c. Indicação de exames demissionais, considerando o cargo e atividade desempenhada;
d. Indicação de exames de retorno ao trabalho e de mudança de cargo/função;
e. Montagem, estruturação e impressão de relatório com validade de 12 (doze) meses, e cópia do
arquivo digital.
f. Relatório assinado por médico do trabalho do serviço especializado em medicina do trabalho;
g. Acompanhamento das etapas de implantação do PCMSO durante os 12 (doze) meses de vigência
do programa, e avaliação da eficácia da implantação, com apresentação de relatório.
h. Realização de exames médicos ocupacionais para um total de 780 funcionários, com emissão de
atestado médico de saúde ocupacional – ASO, sendo (admissional, demissional, periódico,
mudança de função, retorno ao trabalho).

PARÁGRAFO QUARTO: PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)
Elaboração do documento histórico-laboral individual do servidor, objetivando prestar informações ao
INSS, relativas à efetiva exposição do servidor a agentes nocivos, que entre outras informações
registra dados administrativos, atividades desenvolvidas, registros ambientais, com base no LTCAT e
resultados de monitorização biológica com base no PCMSO e no PPRA, cumprindo exigências
contidas nas Instruções Normativas do INSS, vigentes.
A empresa deverá prestar o serviço em até 48 (Quarenta e oito) horas após a solicitação do setor de
recursos humanos do município.

PARÁGRAFO QUINTO: ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA
Assessoria no sentido de orientar, sempre que necessário, quais as melhores medidas para a
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prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. Gerenciamento de documentos de saúde e
segurança ocupacional, bem como a exportação de dados para a transmissão ao e-Social. Assessoria
na aquisição de EPI´s – Equipamentos de Proteção Individual e EPC´s – Equipamentos de Proteção
Coletivos, prestada na forma de auxílio na descrição do equipamento adequado. Serviço de
assistência técnica em pericias judiciais ou administrativa. Trata-se de um serviço de caráter contínuo,
visando a preservação da saúde dos servidores do município, preservando ainda o patrimônio público,
de modo a minimizar o impacto de demandas trabalhistas, bem como os prejuízos decorrentes de
acidentes e doenças laborais
PARÁGRAFO SEXTO: EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS
Exames médicos (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional)
que compreendem a avaliação clínica (anamnese ocupacional e exame físico e mental) realizada de
acordo com os termos especificados na NR-7, com a finalidade de avaliar a saúde no aspecto geral, a
capacidade laborativa e as possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde.
PARÁGRAFO SÉTIMO: EXAMES COMPLEMENTARES
Avaliação clínica e solicitação de exames complementares, Eletrocardiograma, Espirometria,
Audiometria Ocupacional, Acuidade Visual, Hemograma Completo e Eletrocardiograma Ocupacional,
de acordo com a exposição dos riscos ocupacionais e NRs.
PARÁGRAFO OITAVO: TREINAMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs
Treinamento e conscientização sobre o uso de EPIs com objetivo de orientar e treinar os empregados
quanto à importância e utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI de acordo
com o previsto na Norma Regulamentadora (NR-6).
PARÁGRAFO NONO: TREINAMENTOS DE MEMBROS DE CIPA,
Treinamentos para membros da CIPA e designado, em atendimento a portaria 3.214, em sua NR 5,
com certificados, e assessoria, sendo 1 (um) treinamentos anual, a cada posse de nova gestão, e o
esclarecimento de dúvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES.

Por dia de atraso o adjudicado estará sujeito a uma multa no valor de 0,5% ao dia, pela parcela
inadimplente, até o limite de 20 dias, quando será considerado o inadimplemento total, sujeitando-se a
multa de 10% sobre o total do inadimplemento, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, sob
pena de ser inclusa no art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a ampla defesa. Na aplicação
dessa sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA O presente contrato é regido, em todos os seus termos, pela atual
legislação federal sobre licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93), a qual terá
aplicabilidade também onde este contrato seja omisso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da Comarca de Ituporanga-SC, para dirimir
quaisquer dúvidas surgidas da aplicação deste instrumento. E, por estarem assim ajustados, assinam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Ituporanga, …... de ….... de 2021
______________________

_______________________

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
___________________

_______________________
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI Nº. 9.854/99

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

DECLARAÇÃO

............................... (identificação da licitante) com sede na ....................................................,
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante
legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar
expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber:
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir
de quatorze anos”, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº6/2021 da Prefeitura
Municipal de Ituporanga/SC.

Local e data

Representante Legal

(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

DECLARAÇÃO

............................... (identificação da licitante) com sede na ...................................................,
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante
legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na
forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº02 – Documentos
de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, para participação no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 6/2021 da
Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC.

Local e data

Representante Legal

(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

DECLARAÇÃO
................................... (identificação da licitante) com sede na .................................................. ,
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por intermédio de seu representante legal
abaixo
assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada:
□
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no
§4º do artigo 3º do mesmo diploma;
OU
□

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei
Complementar, para fins de participação no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
..../2021 da Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC.

Local e data

Representante Legal

(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VII – Termo de Referência Relação dos itens com suas descrições/especificações
técnicas, quantidades e valores máximos
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, ELABORAÇÃO DE LAUDO
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT, ELABORAÇÃO DO
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO E EXAMES
PERICIAIS, ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS
PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPORANGA-SC.
1 – Itens:
Item
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Qtd

Unid

Produto

1 UNIDADE Elaboração dos laudos:
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais
LTIP - Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional
48 HORAS Assessoria Técnico em Segurança com duração de 2 horas
cada visita. Total de 4 visitas mensais
1.800 UNIDADE Exames Médicos Ocupacionais (Admissional, Demissional,
Retorno ao Trabalho, Periódicos e Mudança de Função)
23 UNIDADE AFERIÇÃO DE RUÍDO
3 UNIDADE AFERIÇÃO DE QUÍMICO
14 UNIDADE AFERIÇÃO DE CALOR
9 UNIDADE AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO
1 UNIDADE CURSO DE CIPA 20 HORAS (DESIGNADO)
9 UNIDADE TREINAMENTO EDUCATIVO POR SECRETARIA SOBRE O
USO ADEQUADO, GUARDA E CONSERVAÇÃO - EPIS E
EPCS, TRABALHOS INSALUBRES E PERIGOSOS E
ACIDENTES DE TRABALHO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE
01:30HS CADA TREINAMENTO
600 UNIDADE EXAME - AUDIOMETRIA
600 UNIDADE EXAME - ACUIDADE VISUAL
600 UNIDADE EXAME - HEMOGRAMA COMPLETO
360 UNIDADE EXAME - RADIOGRAFIA TORAX P.A
360 UNIDADE EXAME - ESPIROMETRIA
360 UNIDADE EXAME - ELETROCARDIOGRAMA OCUPACIONAL

Vlr ref unit.
em R$
R$ 6.933,33

Vlr Total
R$ 6.933,33

R$ 386,66

R$ 18.559,68

R$ 50,00

R$ 90.000,00

R$ 81,81
R$ 540,00
R$ 111,00
R$ 364,67
R$ 836,60
R$ 178,51

R$ 1.881,63
R$ 1.620,00
R$ 1.554,00
R$ 3.282,03
R$ 836,60
R$ 1.606,59

R$ 51,66
R$ 55,00
R$ 19,83
R$ 55,00
R$ 63,33
R$ 61,66
TOTAL
TOTAL
GERAL

R$ 30.996,00
R$ 33.000,00
R$ 11.898,00
R$ 19.800,00
R$ 22.798,80
R$ 22.197,60
R$ 266.964,26
R$ 266.964,26

2 - No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
3 - Vigência do contrato 12 (doze) meses.
4 - VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: (não inferior a 60 (sessenta) dias).
41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TERMO DE REFERÊNCIA
5.1 ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO:
O serviço deverá ser realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC e em todos
os órgãos do governo onde houver trabalhadores estatutários e Celetistas vinculados ao município e a
Fundação FEXPONACE, conforme as seguintes especificações e de acordo com as normas e
instruções normativas vigentes, em especial NR-7, NR-9, NR-15, NR-16:
5.2 - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT)
A elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT, para
controle da insalubridade/periculosidade através de levantamento dos riscos ambientais e no local de
trabalho. O Laudo Técnico deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:
a.
Critério adotado: mencionar a legislação ou norma em que baseou para a elaboração do laudo
técnico (critério qualitativo e quantitativo);
b.
Descrição das atividades e condições de exposição, descrevendo detalhadamente as atividades
desenvolvidas pelos Servidores, o ambiente de trabalho e as máquinas e equipamentos
utilizados;
c.
Identificação e avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos;
d.
Medição de exposição a vibrações no corpo humano conforme (Anexo nº 8 da NR15). O laudo
deverá ser anexado no relatório do LTCAT;
e.
Medição de ruído com laudo impresso em todos os ambientes e locais trabalho.
Sendo essas mesmas medições na forma de dosimetria. O laudo deverá ser anexado no relatório
do LTCAT;
f.
Medição de luminosidade com laudo impresso em todos os ambientes e locais de trabalho. O
laudo deverá ser anexado no relatório do LTCAT;
g.
Medição de calor realizado em todas as unidades de ensino (cozinhas) e Secretaria de
Assistência Social (SCFV), entre outros refeitórios localizados no município;
h.
Avaliação do processo de solda realizada na Secretaria de Obras (Garagem);
i.
Avaliação ambiental de agentes químicos (poeiras, fumos, vapores e gases) realizada na
Secretaria de Obras (Garagem) e no setor da Dengue e odontologia, através de Varredura de
Fumos Metálicos (soldagem), Varredura de Vapores Orgânicos (pintura),
Poeira Respirável + Presença Sílica e Mercúrio Inorgânico (odontologia);
j.
Medição dos agentes nocivos identificados, utilizando equipamentos adequados e calibrados,
com certificado de calibração dos mesmos em anexo.
k.
Avaliação de atividades e operações insalubres - NR 15, atribuindo insalubridade, se houver, e o
respectivo percentual de pagamento;
l.
Avaliação de atividades e operações perigosas - NR 16, atribuindo periculosidade, se houver, e o
respectivo percentual de pagamento;
m. Laudo assinado por médico especialista em medicina do trabalho pela ANAMT/AMB e/ou
engenheiro de segurança do trabalho, sempre acompanhada ART quando for o caso;
n.
Montagem, estruturação e impressão de relatório com validade para 12 (doze) meses, (desde
que não haja mudança de layout ou alteração do processo de produção), e cópia do arquivo
digital.
o.
As inspeções e demais serviços deverão ser realizados no horário de funcionamento da
Prefeitura e demais setores da mesma, de segunda a sexta-feira, com seus respectivos horários.
5.3 - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
A Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando melhorar os
ambientes de trabalho, preservar a saúde e integridade física dos Servidores, através de ações de
prevenção e controle dos riscos ambientais, definidos pela NR 09. O PPRA deve conter no mínimo:
a. Avaliação e reconhecimento dos riscos ambientais com vistoria detalhada dos ambientes de
trabalho (internos e externos);
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Descrição e análise física das unidades que compõem o MUNICÍPIO DE
ITUPORANGA/SC;
Enquadramento da empresa no CNAE, preponderante e grau de risco;
Descrição e análise qualitativa e quantitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos existentes
nos ambientes de trabalho;
Indicação, descrição detalhada e orientação sobre o uso e compra dos EPI's para osServidores
(trabalhadores);
Montagem, estruturação e impressão de relatório com validade de 12 (doze) meses e cópia do
arquivo digital.
Relatório assinado por engenheiro de segurança e/ou técnico de segurança;
Implantação de medidas de controle durante a vigência do programa e avaliação da eficácia, com
apresentação de relatório ao término da vigência;
Orientação à criação e estruturação da CIPA no serviço público;
Orientação à elaboração dos mapas de risco e indicação do local para fixação;
Realização de palestras educativas e/ou mini cursos, com duração mínima de duas horas cada,
com temas ligados à saúde e segurança no trabalho, dentre eles destacamos: importância e
utilização correta de EPIs/EPCs, Trabalhos Insalubres e Perigosos, Ergonomia, Acidente de
Trabalho, entre outros, devendo ser realizado nos primeiros seis meses de vigência do contrato.

5.4 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)
A elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), visando à
promoção e prevenção da saúde e integridade dos Servidores, considerando os cargos ocupados, a
tarefa executada, a exposição aos agentes nocivos, a idade, entre outras variáveis, e deverá conter
no mínimo:
a. Indicação de exames admissionais por cargo e setor de trabalho;
b. Indicação de exames periódicos considerando a atividade que realiza, o agente de exposição, a
idade, entre outros;
c. Indicação de exames demissionais, considerando o cargo e atividade desempenhada;
d. Indicação de exames de retorno ao trabalho e de mudança de cargo/função;
e. Montagem, estruturação e impressão de relatório com validade de 12 (doze) meses, e cópia do
arquivo digital.
f. Relatório assinado por médico do trabalho do serviço especializado em medicina do trabalho;
g. Acompanhamento das etapas de implantação do PCMSO durante os 12 (doze) meses de vigência
do programa, e avaliação da eficácia da implantação, com apresentação de relatório.
h. Realização de exames médicos ocupacionais para um total de 780 funcionários, com emissão de
atestado médico de saúde ocupacional – ASO, sendo (admissional, demissional, periódico,
mudança de função, retorno ao trabalho).
5.5 - PERFIL PROFISSIONAL GRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)
Elaboração do documento histórico-laboral individual do servidor, objetivando prestar informações ao
INSS, relativas à efetiva exposição do servidor a agentes nocivos, que entre outras informações
registra dados administrativos, atividades desenvolvidas, registros ambientais, com base no LTCAT e
resultados de monitorização biológica com base no PCMSO e no PPRA, cumprindo exigências
contidas nas Instruções Normativas do INSS, vigentes.
A empresa deverá prestar o serviço em até 48 (Quarenta e oito) horas após a solicitação do setor de
recursos humanos do município.
5.6 - ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA
Assessoria no sentido de orientar, sempre que necessário, quais as melhores medidas para a
prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. Gerenciamento de documentos de saúde e
segurança ocupacional, bem como a exportação de dados para a transmissão ao e-Social. Assessoria
na aquisição de EPI´s – Equipamentos de Proteção Individual e EPC´s – Equipamentos de Proteção
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Coletivos, prestada na forma de auxílio na descrição do equipamento adequado. Serviço de
assistência técnica em pericias judiciais ou administrativa. Trata-se de um serviço de caráter contínuo,
visando a preservação da saúde dos servidores do município, preservando ainda o patrimônio público,
de modo a minimizar o impacto de demandas trabalhistas, bem como os prejuízos decorrentes de
acidentes e doenças laborais
5.7 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS
Exames médicos (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional)
que compreendem a avaliação clínica (anamnese ocupacional e exame físico e mental) realizada de
acordo com os termos especificados na NR-7, com a finalidade de avaliar a saúde no aspecto geral, a
capacidade laborativa e as possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde.
5.8 - EXAMES COMPLEMENTARES
Avaliação clínica e solicitação de exames complementares, Eletrocardiograma, Espirometria,
Audiometria Ocupacional, Acuidade Visual, Hemograma Completo e Eletrocardiograma Ocupacional,
de acordo com a exposição dos riscos ocupacionais e NRs.
5.9 - TREINAMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs
Treinamento e conscientização sobre o uso de EPIs com objetivo de orientar e treinar os empregados
quanto à importância e utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI de acordo
com o previsto na Norma Regulamentadora (NR-6).
5.10 - TREINAMENTOS DE MEMBROS DE CIPA,
Treinamentos para membros da CIPA e designado, em atendimento a Portaria N° 3.214, em sua NR 5,
com certificados, e assessoria, sendo 1 (um) treinamentos anual, a cada posse de nova gestão, e o
esclarecimento de dúvidas.
5.11 - QUANTIDADE DE SERVIDORES
O município conta com aproximadamente 780 (setecentos e oitenta) Servidores da Administração
Direta do Município de Ituporanga/SC, incluindo a Fundação FEXPONACE.
5.12 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO
Os serviços deverão ser entregues nos seguintes prazos:
a) O PPRA e o LTCAT em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
b) O PCMSO em 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato;
c) Os exames médicos e consultas indicadas pelo PCMSO deverão ser agendados e executados em
no máximo 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato;
d) PPP conforme a demanda solicitada pelo setor de recursos humanos, enquanto perdurar a vigência
do contrato.
5.13 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde –
CNES;
b)
A empresa deverá possuir certificado de inscrição de seus profissionais junto ao CRM
(Médico do Trabalho), ou CREA (Engenheiro em Segurança do Trabalho), CREFONO
(Fonoaudiólogo), MTE (Técnico em Segurança do Trabalho);
c)
A empresa que participar do processo de licitação deverá apresentar Declaração de
que contará com todos os profissionais exigidos para prestação do serviço, devendo
apresentar contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho ou outro documento que
comprove o vínculo do profissional com a empresa quando da assinatura do contrato.
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d)
A empresa deverá apresentar Declaração de que se vencedora do Processo Licitatório
disponibilizará ponto de atendimento no Município, devendo comprovar sua disponibilidade na
assinatura do contrato, para atendimento aos exames médicos ocupacionais e exames
complementares solicitados no Edital – Produto PCMSO, informando os horários de
funcionamento e atendimento. Apresentar Alvará Sanitário da Vigilância Sanitária Municipal
ou Estadual.
e)
A empresa deverá comprovar que todos os equipamentos que serão utilizados para as
avaliações quantitativas estejam devidamente calibrados, através de Certificado de
Calibração.
Atenciosamente,
CLAUDIA STALOCH
Departamento de Recursos Humanos
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ANEXO VIII
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO
Razão Social:_________________________________________________.
CNPJ___________________________________________________.
Endereço:__________________________Bairro__________________________.
Cidade: ________________ Estado: ___________

CEP:_______________.

Telefone: (______) ____________ Fax: (______) ______________________ .
Nome da pessoa para contatos:______________________________________.
Telefone: (______) ________________

E-mail: __________________________.

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________.
Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________.
Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________.
Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal
RG nr.: ______________________

CPF: ______________________________.

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para
assinatura do contrato.
Data:
_______________________________________________________
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações)

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com
o envelope da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório.
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