
P R E F T.U R A

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

1.1 Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de

elaboração de planos de blossegurança e serviços médicos, que visa à
prevenção da saúde e da integridade dos servidores dos Hospitais e Prontos

socorros e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Balsas - MA.

2 - CLASSIFICAÇAQ DOS SERVIÇOS COMUNS

2.1.'A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do
parágrafo único, do artigo 1°, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos
serviços estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de
medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

3-JUSTIFICATIVA

3.1 Justifica-se, a contratação de empresa para prestação de serviços de
elaboração de planos de blossegurança e serviços médicos, que visa à
prevenção da saúde e da integridade dos servidores dos Hospitais e Prontos
socorros e das Unidades Básicas de Saúde do município de Balsas-MA, através
da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venha a existir no ambiente

de 'trabalho, levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais. Serão executados os seguintes serviços, de acordo com as
normas contidas na NR-9 da Portaria n° 25/94 do Ministério do Trabalho e
Emprego, devendo contemplar além do documento base, as obrigações dos
empregado tais como:

a. Atualização dos riscos existentes nos postos de trabalho;
b. , Estabelecimento das prioridades, controle, medições, avaliações e
divulgações dos riscos ambientais encontrados nos postos de trabalho, tais
como:

- Riscos Físicos: ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, umidade, etc.;
- Riscos Químicos; poeiras, gases, vapores, etc.;
- Riscos Biológicos: vírus, bactérias, fungos, etc.
c: Planejamento anual das medidas corretivas encontradas no item anterior;
d. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
e. [Monitoramento da exposição aos riscos, com avaliações qualitativas e
quantitativas;

f. Elaboração dos programas de ocorrências de riscos ambientais existentes;
g. Execução dos demais serviços considerados necessários para a atualização
e desenvolvimento do PPRA;

h. Outros serviços que se mostrarem necessários.
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3.2.; Elaborar, implementar e disponibilizar o Plano de Gerenciamento de

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). Os serviços compreenderão no

mínimo:

3.3. Elaborar, implementar e disponibilizar o Plano de Prevenção Perfuro

cortantes

3.4. PPRA, PCMSÓ, PROGRAMA DE PERFORU CORTANTES para
aproximadamente 162 servidores.

6-[FUNDAMENFrAÇAO LEGAL DA GGNTf^TADA

6.1 A Contratação de empresa para a realização dos serviços de elaboração
de planos de biossegurança e serviços médicos, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde de Balsas-MA, incluindo o espaço físico com todos os
recursos necessários ao bom funcionamento, estando fundamentado nas

disposições na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 1993, Lei Federal 10.520 de
17 ̂e julho de 2002 e demais normas pertinentes à espécie.
6.2'A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação
em: questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre
empresas do ramo, mediante regular e adequado processo licitatório.

7 - ÓRGÃO GERÉNCIAPOR:

SECRETARIA WIUN. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA

8 - ÓRGÃO (S) PARTICIPANTÉ(S)

^ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU), localizada na Rua Padre
Franco, Edifício Franco Masserdotte, T andar - n° 405 - saias 201, 202, 205,
206, 207, 208, - Centro - Balsas-MA.

91^ eSpecifiçA^es.e QUANTOMIVOS

9.1 A Secretaria Municipal de Saúde não se obriga a adquirir os serviços
relacionados do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas abaixo,
apenas se houver necessidade dos serviços por parte da mesma.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO QUANT.

SERVIÇOS PARAlEaUBi^SÃO D0¥ PLANOS DE
BIOSSEGURANÇÂ PARA A SKRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Í1.1 Elaboração PPRA 1

■;i.2 Elaboração LTCAT 1

^1.3 Elaboração ficha de Epi's 1200
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1.4 Elaboração ordem de serviço 1

1.5 Lip ( Laudo de Insalubrldade e Periculosidade 1

1.6 Plano perfuro cortantes 1

1.7 Trelnaniento uso de Epi's e perfuro cortantes 1200

1.8 Treinamento segurança com radioatividade 1200

1.9 Treinamento combate a incêndio 1200

1.10 Plano de combate a incêndio 1

1;11 Mapa de risco 1

ITEM MEDICINA DO TRABALHO QUANT.

2  - :|
2.1

a) Exame Médico Admissional: exame físico e mental, que
deve ser realizada por todos os empregados no momento

de sua admissão.

1200

2.2

b) Exames Periódicos: avaliação clínica ocupacionai com o
objetivo de avaliar a saúde do empregado e, identificar
precocemente patologias, devendo ser anual e para todos
os servidores

1200

1

i

2.3
i
1

i

c) Exames Demissionais: avaliação clínica ocupacionai
realizada obrigatoriamente.

Avaliação dê retorno ao trabalho: avaliação clínica
ocupacionai realizada obrigatoriamente no primeiro dia de
volta ao trabalho, se a ausência do empregado for por
período igual ou superior a 30 (trinta) dias, seja por motivo
de doença ou acidente de natureza ocupacionai ou não, ou
parto.

1200

2.4

d) Emissão de Atestado de Saúde Ocupacionai - ASO: a
cada realização da avaliação médica realizada nos termos
do subitem 6.2.1, será emitido pelo médico encarregado
do exame o Atestado de Saúde Ocupacionai - ASO.

1200

1

■2.5
1
V

e) Avaliação Médica para encaminhamento à Perícia
Médica do INSS: realizar avaliação de atestados médicos
referentes a licenças médicas concedidas por período
superior a 15 (quinze) dias.

1200

2.6

♦

f) Prontuário Clínico Individual: os dados obtidos na
avaliação clínica ocupacionai devem ser anotados em um
prontuário individual e permanecer sob a responsabilidade
do Médico Coordenador do Programa, devendo ser
guardado por 20 (vinte) anos após o desligamento do
empregado. Havendo substituição do médico, os arquivos
deverão ser transferidos para seu sucessor.

1200
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27

Relatório Anual: a contratada deverá elaborar o relatório

anual, com as ações de saúde a serem executadas,

conforme modelo indicado no Quadro 111 da NR n° 7.

Realizando o devido planejamento na elaboração e
implantação do PCMSO

1200

2.8

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
POSMO: consiste na promoção e preservação da saúde
dos empregados com base nos riscos à saúde dos

empregados, especialmente os identificados nas

avaliações previstas na Norma Reguladora n° 07 instituída

pelas Portariás n° 3.214 de 08/06/78, incumbindo à

contratada realizar os Exames Médicos que envolvem: (i)

avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e

exame físico e mental, e (ü) exames complementares, para

todos os servidores da Sede através dos procedimentos

médicos a seguir:

Observação: Os exames ciínicos serão realizados pela contratante

10. DA PROPOSTA

10.,1. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem

referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação;

10.2. A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio assinado de
preferência timbrado;,

10.3. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias,
coritados da data da sua apresentação.

11.; DO CONTRATO

11.1. Após a homologação da licitação, sendo realizada a contratação, será
firniado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

11.2. O adjudicatário terá o prazo de 5^(cinco)' dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização)', sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Termo de Referência.
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11.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjüdicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)' dias,

a contar da data de seu recebimento.

11.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

11.6. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de

negócios ali estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

11.7. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Termo

de Referência e respectivo edital;

11.8. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

11.9. Previamente à coritratação a Administração realizará consultas para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do íórgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

11.10. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Termo de Referência, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

11.11. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e respectivo edital.
11.12. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro
de preços.

11.13. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.

12. DO REAJUSTE.
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12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da

data limite para a apresentação das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de

um'ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes áo primeiro, o interregno mínimo de um ano

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reãjustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

12.51 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente,
o definitivo. !

12.6: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remànescenté, por meio de termo aditivo.

12.8. O reajuste será realizado por apostilamento. conforme art. 65, § 8°, Lei
8.666/1993.

t

13;|dA validade DOS SERVIÇOS
í

13.)l. Os serviços de elaboração de planos de biossegurança e serviços
médicos, objeto deste instrumento, deverão possuir validade mínima de 01
(um) ano contra defeitos, incorreções e imperfeições dos mesmos.

13.1.2. Durante este prazo de validade, a empresa deverá responsabilizar-se
pela a prestação dos serviços e por todos os custos referentes a mesma, sem

. ôriús para o Município.
j

13.2. Todas as despesas decorrentes de devolução dos serviços realizados são
de|responsabilidade da empresa vencedora.

14; DA NOTIFICAÇÃO

14:1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de
registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações
verbais.

•• A '
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15.;pA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os

enumerados no artigo 78, da Lei n° 8.666/93, e correrá termos do art.79, do

mesmo o diploma legai.

16. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

16.1 O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no

todo ou em parte.

17.; OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. Ter o objeto deste termo disponível, para os serviços de elaboração de

planos de blossegurança e serviços médicos, assim que a Contratante

V, solicitar;

17.2. Comunicar a Secretaria de Finanças qualquer irregularidade, bem como

responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à
CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou

culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que
estiver sujeita;

17.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e
qualificação exigidas;

17.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco
poricento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das
previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
17.6. Arcar com todos,os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais
como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

17.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente

contrato;

17.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução
deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone,
celular e fac-símiles;

17.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados djretamente à
Adr^inistração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa qu dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo es^a responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.
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17.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

17.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente

contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que

se refere ao atendimento do objeto.

17.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas

neste instrumento.

17.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e

Lei Federai n° 10.520/2002.

17.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as

condições de habilitação exigidas na licitação.

17.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo
com as especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

a.1. A contratada deverá:

a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos
termos da legislação vigente;

a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor
competente que acompanhará os serviços de elaboração de planos de
biossegurança e serviços médicos, orientando, fiscalizando e intervindo, ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das
condições pactuadas;

a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e
municipal, aqueles da CONTRATANTE;

a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos
competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem
a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças
e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n°
8.666/93 e demais legislações pertinentes.

17.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à
CONTRATANTE e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato.

17.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos
originais enviados para serem reproduzidas.

17.18. A CONTRATADA deverá possuir instalações físicas no município de
Balsas/MA, para a realização/execução do objeto deste contrato, em virtude da
necessidade de fiscalização e acompanhamento regular dos serviços
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executados, por parte da secretaria solicitante, nas Instalações da empresa

vencedora, proporcionando desta forma segurança ao ente público e garantido

a fiel execução do contrato.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pela a realização dos

serviços de elaboração de pianos de biossegurança e serviços médicos de

acordo com o contrato o valor da ordem de serviços.

18.2. A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico

responsável, pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de
curnprimento do presente contrato.

18.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para a

realização dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para
o desempenho do objeto ora contratados.

18.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam

medidas corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos
dos artigos 86 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93;

18.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

I

18.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo dos serviços.

18.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários, para o
desempenho dos serviços do objeto;

18.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela
CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste
Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar
sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA
de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

19; DA VIGÊNCIA:

19Í1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência
até'XX de XX de 20XX.

20: DO PRAZO E DA ENTREGA

20A. Os serviços de elaboração de planos de biossegurança e serviços
médicos, será realizado após a requisição da Central de Compras, sendo que o

j
i
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objeto deste será pedido conforme necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme solicitação dos setores responsáveis.

20.2 A cada ordem de serviços de elaboração de pianos de biossegurança
e serviços médicos, fica estipulado o prazo máximo de ité SQlBntaj dias para
a entrega do objeto;

20.3 Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que
Impeça a realização dos serviços dentro do prazo, a contratada deverá notificar
previamente a secretaria solicitante, por escrito, do motivo da demora, sua
provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da
Contratadá, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu
critério, prorrogar o prazo estabelecido.

20.4 Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Quinta - RESCISÃO
CONTRATUAL, se a Contratadá descumprir qualquer prazo contratual, a
secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no
Contrato, ou na Lei n° 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o
valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço da realização do
serviços por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a
secretaria solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena

de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município.

20.5. A CONTRATADA deverá possuir Instalações físicas np municiplo de

Balsas/MA, para á realização/execução do objeto deste contrato, em virtude da

necessidade de fiscalização e acompanhamento regular dos serviços

executados, por parte da secretaria solicitante, nas Instalações da empresa

vencedora, proporcionando desta forma segurança ao ente público e garantido

a fiel execução do contrato. A não Implantação das instalações físicas exigidas,

Impedirá a execução do serviço, razão pela qual, será rescindido o respectivo

contrato, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades e sanções cabíveis

neste instrumento.

1  ' !

21. DO RECEBIMENTÓ DO OBJETO

21.1. O objeto destã licitação deverá ser realizado pela CONTRATADA e

entregue nos endereços das unidades de atendimento, indicados nas ordens de

serviços expedidas pela Central de Compras.

21.Í2. Os serviços dé elaboração dé planos de biossegurança e serviços
mé^dicos, deverão ser realizados de acordo com as ordens de serviços e se
obriga a providenciar ás suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do

objeto solicitado pelas a secretaria solicitante no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, no endereço indicado nas ordens de serviços, deste que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;

b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Corrípras;
I
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c) Apresente falta quando da sua utilização.

21.3. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da

solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, as secretaria

soliçitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco
dá firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

21.4. Em caso dos serviços de elaboração de planos de bióssegurança e

serviços médicos, estar em desacordo com as especificações licitadas, todas

as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

22. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

22.1 - O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir

da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso
XIV,. alínea "a").

22.2 - O pagamento será efetuado referente a realização dos serviços de
elaboração de planos de bióssegurança e serviços médicos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações
perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões
Negativas de Débitos còm a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada

também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de
negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

22.3 - É vedada expressamente a realização de cobranças de fôrma diversa da
estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária,
mediante boleto ou mesmo o proteste de título, sob pena de aplicação dos
sapsões previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

22:4 - Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se
encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de
Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, bonforitiSOtein 22.^

23Í DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
23:1. Comete infração adrniriistrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993 que será
aplicada de forma subsidiaria, conforme define o art. 9° da 10.520/10, o
licitante/adjudicatário que;

a),| 'Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b)j Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
o) Apresentar docurhentação falsa;

d)' Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

e), Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Rraça Prof. Jeca Rêgo. 121 - Canttro - Balsas - Maranhão - B5.800-(^0
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f) ; Não mantiver a proposta;

g) ; Cometer fraude fiscal;

h) Comportar-se de modo Inidôneo;

23.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto
deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória
de 0,5% (melo por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

23.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada

possuir com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as

demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

23.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá

aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo

N° 87. da Lei N° 8.666/93:

a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

o) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a

02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela
Administração da Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite
máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c art. N° 7° da Lei

N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

23.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração

reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

I

23I6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as
sanções administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a
reábilitação perante a Administração Pública.
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23.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem
observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
à, subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I  - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFÍNEWl-SE AS
SEGUINTES PRÁTICAS:

a) 'PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com p objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

o) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos

do órgão licitador. visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de

alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral

prçmover inspeção.

24. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

24:1. Gomo condição para demonstração da qualificação técnica, deverá ser
apresentado:

24.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na Entidade Superior
(Conselho Regional) Competente do local onde a empresa possuir a sua sede,
conforme as áreas de atuação dos serviços previstos neste instrumento.

24.1.2. Declaração da empresa participante indicando profissional(ais) de nível
superior com habilitação na área do objeto deste certame, em conformidade com
a regulamentação profissional vigente no país, para atuar como responsável(eis)
técnico(s) da CONTRATADA, o qual se responsabilizará(ão) pela execução e
acompanhamento dos serviços licitados.

24.1.2.1. A comprovação do vínculo profissional entre o responsável técnico

Praça Pror. Rêgo. 121 — Cantr^ - BâLsas — A'\aranhão - 65.800-OÇ^
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indicado e a empresa Licitante, poderá ser feita mediante cópia do contrato de
trabalho de trabalho com a empresa ou da Carteira de Trabalho (CTPS). Caso o
responsável técnico não faça parte do quadro permanente da licitante, a
comprovação poderá ser feita mediante contrato de prestação de serviços,
certidão emitida pela Entidade Superior (Conselho Regional) Competente, ou
declaração de contratação futura de prestação de serviços munida de anuência
expressa do respectivo profissional;

24.1.3. Comprovação de Registro ou inscrição do Responsável Técnico indicado
para execução dos serviços, na Entidade Superior (Conselho Regional)
Competente; ?

25. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
!

25.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n"" 8.666/1993 e a

legislação complementar: e, supletivamente, aplicam-se os Princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da

Lei h® 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII do mesmo diploma legal.

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

26.1 A despesa com prestação de serviços de elaboração de planos de

bipssegurança e serviços médicos, deste correrá a conta dos recursos

orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município,

para o exercício do ano 20XX.

27. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

27.1 Constituirão encargos exclusivos da contratada, o pagamento de tributos,

tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente

contrato e da execução do seu objeto.

I

28.'FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

28.1 A fiscalização/ gestão da execução dos serviços de elaboração de planos
de biossegurança e serviços médicos, estará a cargo da Secretaria Municipal
de Saúde, por intermédio do servidor: Silvio Costa Garcez - MAT 4763-1,

designado para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

Balsas-MA, 01 de Julho de 2021

Aprovo o presente termo de referência:

Raylson Félix Bá

Secretário Mun. de Saúde
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