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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023 

 

EDITAL  

 

O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

necessidade de AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, por meio de processos transparentes, torna público a 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 

devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para aquisições DIRETAS através de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 75, II da Lei Nº 14.133/21, objetivando a 

Contratação de empresa especializada visando a continuidade dos serviços de Medicina e 

Segurança do Trabalho, para elaboração e atualização do Programa de Gerenciamento de 

Riscos (PGR), Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), Laudo 

Individual de Aferição de Insalubridade, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme condições especificações e 

quantidades apresentadas no Termo de Referência, ANEXO I. 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO 

DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

Dia 27/01/2023, às 16h30min, até o dia 01/02/2023 

às 16h30min 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO 

DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

LINK DO EDITAL: http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.m

a.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

1.1. Este procedimento, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas normas 

presentes da Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021. 

 

2. FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:  

2.1. Os fornecedores poderão apresentar propostas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Serão acolhidas propostas apresentadas até a data 

de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA:  

3.1. O julgamento das propostas pela CPL ocorrerá a partir de 3 (três) dias úteis após a 

publicação deste CHAMAMENTO PÚBLICO no Portal Eletrônico da Prefeitura 

Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA, em 

https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

 

4. INFORMAÇÕES:  

4.1. Mais informações poderão ser obtidas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

5. DA HABILITAÇÃO: 

5.1. Jurídica: 

5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 

mailto:cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br
http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce
http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce
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5.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 

caso de Sociedade Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores; 

 

5.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

5.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 

prova de Diretoria em exercício. 

 

5.2. Técnica: 

5.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa 

jurídica de direito público ou privado comprovando que a Licitante executou os serviços, 

ora solicitados, com o objeto desta contratação. 

5.2.1.1.  Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

este (s) deverá (ão) estar com a assinatura do emitente devidamente reconhecida 

em cartório. 

5.2.1.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos 

documentos de qualificação técnica, que poderá ser apurada através de 

diligência da própria Comissão de Licitação, implicará na inabilitação do 

respectivo fornecedor. 

 

5.3. Fiscal, Social e Trabalhista: 

5.3.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

5.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

5.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

5.3.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

5.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

 

5.4. Os documentos referidos anteriormente poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou 

em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por 

meio eletrônico. 

 

5.5. A comprovação de atendimento do disposto nos subitens 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 deverá ser 

feita na forma da legislação específica. 

 

5.6. Econômico-Financeira: 

5.6.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, limitando-se ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

 

5.6.2. Certidão negativa de feitos sobre FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante. 
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5.6.3. O Licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

 

6. OUTRAS CERTIDÕES/DECLARAÇÕES: 

6.1. Apresentar consulta realizada CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E 

SUSPENSAS (CEIS), do portal da transparência, informando que a licitante não possui restrição 

ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública,; 

 

6.2. Apresentar certidão fornecida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ; 

 

6.3. Apresentar Certidão negativa de inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União, 

certificando que a Licitante não consta na lista de inidôneos para participar de licitações 

realizadas pela Administração Pública Federal, conforme previsto no artigo 46 da Lei nº 

8.443/92; 

 

6.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 

subitens “6.1”, “6.2” e “6.3” acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Glória Maria Aguiar Costa 

Presidente da CPL  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada visando a continuidade dos serviços de 

Medicina e Segurança do Trabalho, para elaboração e atualização do Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Condições Ambientais do 

Trabalho (LTCAT), Laudo Individual de Aferição de Insalubridade, Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO), de acordo com as especificações e detalhamentos descritos neste 

Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 Faz-se necessária a Contratação de empresa especializada visando a continuidade dos 

serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, para elaboração e atualização do 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Condições 

Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

2.2 O Município fica obrigado a fazer uma revisão nos Programas, conforme legislações 

vigentes. 

2.3 Ainda, as condições de trabalho é algo mutável, é dinâmico e exige reavaliação 

periódica para o fim de trazer as informações reais e técnicas necessárias à correta 

implementação de políticas de folha de pagamento, nos termos da lei. 

2.4 Ademais, as informações constantes nos documentos, deverão ser encaminhadas ao e-

Social quando da liberação aos órgãos públicos da Fase 4 – Eventos de SST (Saúde e 

Segurança do Trabalho). 

2.5 O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é um procedimento 

legal estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, no Brasil, mediante a Norma 

Regulamentadora 7, visando proteger a Saúde Ocupacional dos Trabalhadores. 

2.6 Outro programa que os Municípios necessitam manter atualizado é o PGR, sigla para o 

Programa de Gerenciamento de Riscos. Este programa, por sua vez, é previsto na NR 

38, uma das mais recentes normas regulamentadoras a serem escritas. Como o próprio 

nome já indica, este projeto visa gerenciar os riscos de um ambiente de trabalho de uma 

maneira mais abrangente que o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 
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2.7 Já o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, é o Laudo 

Técnico das Condições Ambientais de Trabalho que é confeccionado a partir de um 

levantamento dos riscos ambientais (no local de trabalho) mediante uma visita realizada 

por engenheiro ou técnico do trabalho que vistoriam e determinam os riscos existentes. 

2.8 É relevante para as administrações manterem em dia os documentos legais que integram 

a política de recursos humanos, além de ensejarem atualização periódica para que o 

Município possa implementar uma correta política de pagamento salarial, com todos os 

critérios e exigências que a legislação prevê. 

2.9 Desta forma, a contratação é medida indiscutivelmente necessária. Ainda, considerando 

que os laudos envolvem a avaliação dos locais de trabalho, categorias profissionais e o 

estudo horizontal e vertical de cada emprego público, o tipo de julgamento a ser adotado 

deverá ser o menor preço por lote, visto ser este o mais vantajoso ao Município tendo 

em conta: 

a) Que a mesma equipe irá aferir os detalhes que fundamentem sua atuação, 

considerando os empregos públicos e locais de trabalho; 

b) Que a análise e coleta de dados deverá manter coesão e uniformidade, a fim de 

mantença da mesma metodologia de trabalho; 

c) Que a realização de todos os laudos pela mesma equipe reduz o tempo da 

execução do trabalho e consolida diversas informações que serão objeto da 

apresentação dos empregados públicos e, além do tempo de execução, também 

haverá redução de custos financeiros, eis que a mesma equipe poderá coletar todas 

as informações necessárias quando da visita aos locais da administração pública; 

d) Que o emprego de metodologia padronizada para a realização de todos os laudos 

evita conflito de informações que possam acarretar dificuldade de aplicabilidade 

do laudo respectivo. 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

3.1  As especificações do objeto estão descritas na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNIT V. TOTAL 

1 
EXAME PERIÓDICO – 

ATESTADO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL. 

 UNIDADE  1523  R$ 34,93   R$ 53.198,39  

2 
Elaboração do PGR - Programa de 

Gerenciamento de Riscos 
 UNIDADE  1  R$ 1.379,33   R$ 1.379,33  

3 

ELABORAÇÃO DE PCMSO – 

PROGRAMA DE CONTROLE 

MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL  

 UNIDADE  1  R$ 1.121,79   R$ 1.121,79  

4 
Elaboração do LTCAT - Laudo 

Técnico das Condições do Meio 
 UNIDADE  1  R$ 1.491,76   R$ 1.491,76  
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Ambiente de Trabalho 

VALOR TOTAL  R$ 57.191,27  

 

4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 Considerando que a pretendida contratação é do tipo menor preço por item, a empresa 

participante deverá cotar todos os itens individualmente constantes no Lote, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

5. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS  

5.1 Os serviços serão executados de forma parcelada, conforme a necessidade do Município 

contratante, durante a vigência contratual. 

5.2 Os quantitativos são estimados, portanto, a CONTRATANTE não se obriga a realizá-

los, no todo ou em parte, sendo que as despesas oriundas desses serviços somente serão 

pagas mediante a realização efetiva de cada um. 

6. ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR 

6.1 O documento deverá conter, no mínimo, inventário de riscos ocupacionais e plano de 

ação. 

6.2 Cada setor deverá ser visitado para a realização das inspeções e medições indicadas seja 

por servidor, função, cargo, unidade ou local de trabalho. 

6.3 Realizar as avaliações ambientais separadamente por unidade, cargo e por ambiente 

periciado, sendo as informações coletadas próximo ao empregado que está exposto ao 

maior risco dentro do ambiente. 

6.4 Manutenção e/ou reavaliação do laudo, quando houver necessidade, durante a vigência 

contratual. 

6.5 Não juntar as informações das avaliações ambientais de 02 (dois) ou mais ambientes 

periciados na mesma página. 

7. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE 

TRABALHO - LTCAT 

7.1 Elaborar o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, acompanhado por 

relatório, com a caracterização efetiva da insalubridade e/ou periculosidade de acordo 

com as Normas Regulamentadoras 15 e 16, Decreto n° 3048/1999 que regulamenta a 

Previdência Social, Portaria n° 3.311 do Ministério do Trabalho e Emprego, e outros 

preceitos determinados pela legislação pertinente e terá validade enquanto não houver 

alteração do layout ou dos riscos existentes no ambiente de trabalho. 

7.2  Visa identificar atividades e funções que geram aposentadoria especial e/ ou exposição 

ao risco de vida, declarar quais são insalubres, mensurar quanto em porcentagem se 

deve conceder às funções consideradas insalubres. Promover o controle da 
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insalubridade, periculosidade através do levantamento dos riscos ambientais no local de 

trabalho devendo manter-se atualizado para isso sempre que houver modificações de 

métodos e processos de trabalho, maquinários, construções e reformas, pela reavaliação 

do mesmo. O Objetivo da avaliação será pautado na expressão da extensão dos 

trabalhos executados. 

7.3 A área de abrangência será distinta; devendo o LTCAT englobar a avaliação e 

declaração de condição insalubre, atividade que seja passível de aposentadoria especial. 

7.4 As ações do LTCAT contemplam os seguintes serviços:  

a) Descrição e análise detalhada de cada atividade exercida, do ambiente de trabalho, 

veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelos municípios; 

b)  Identificação dos respectivos riscos ocupacionais e seus agentes insalubres; 

c) Avaliações quantitativas com aferição dos níveis de intensidade e concentração 

dos agentes nocivos identificados em FÍSICO, QUÍMICO e BIOLÓGICO, com 

equipamentos adequados e devidamente calibrados; 

d) Análise da eficácia dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs 

(Equipamentos de Proteção Coletiva), quando e se utilizados; 

e) Qualificação da Insalubridade e/ou Periculosidade, atividade que contemple 

aposentadoria especial. 

7.5 Descrição dos serviços a serem executados: 

7.5.1 Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho conforme NR 15 e 16 do 

MTE e por função em anexo, baseado no PGR, contemplando os funcionários do 

município CONTRATANTE, de acordo com a legislação vigente, 

especificamente a Lei 9.032 de 28/04/95 e Decreto 3.048 de 1999 da Previdência 

Social e Decreto 10.410 de 2020.  

7.5.2 O LTCAT será o documento que irá avaliar qualitativa e quantitativamente os 

riscos ambientais, bem como estabelecendo o enquadramento das atividades em:  

a)      A caracterização e classificação da insalubridade, periculosidade, 

aposentadoria especial, segunda as normas do Ministério do Trabalho, far-

se-ão através de perícia; 

b)     Deverá ser elaborado por cargo/função, com parecer conclusivo se a 

função/atividade é salubre ou insalubre, periculosa ou não periculosa; 

c)     Nos casos em que a atividade for considerada insalubre, informar o grau 

(mínimo, médio ou máximo (%); 

d)     Nos casos em que a atividade for considerada periculosa, informar o grau 

(%); 

e)     Qualificar e quantificar insalubridade e/ou periculosidade. 
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7.6 O conteúdo básico do LTCAT deverá contemplar: 

a) Identificação do estabelecimento indicando CNPJ, endereço, nome, atividade, 

grau de risco, número de empregados (quantificação de homens e mulheres), 

horário de trabalho e identificação do cargo de origem e função desempenhada no 

ato da avaliação; 

b) Objetivo da avaliação expressando a extensão dos trabalhos executados 

necessariamente, contemplando atividades que gerem insalubridade, 

aposentadoria especial e considerando a Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960 e 

alterações, assim como Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973 e alterações, bem 

como as leis municipais; 

c) Descrição detalhada das dependências e instalações avaliadas; 

d) Descrição das atividades periciadas, abrangendo a função e o quantitativo dos 

empregados periciados; 

e) Análise qualitativa e quantitativa de riscos ocupacionais, necessariamente 

descrevendo a metodologia de ação e critérios técnicos adotados, identificados nos 

ambientes de trabalho; 

f) Avaliação quantitativa dos riscos ambientais (físico, químico e biológico) que 

foram identificados na fase qualitativa. Contendo a descrição da metodologia de 

ação, critérios técnicos e a instrumentação utilizada, necessariamente abrangendo 

todas as funções e setores de suas dependências; 

g) Avaliar as medidas de proteção individual e coletiva existentes, contendo 

identificação dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs utilizados mediante 

apresentação do número do Certificado de Aprovação – CA e da avaliação do 

nível de eficácia de proteção, indicando, inclusive se o EPI e o EPC são eficazes 

na proteção aos agentes de risco detectados, concluindo com “EFICAZ” ou “NÃO 

EFICAZ”; 

h) Fundamentação científica e abordagem da legislação pertinente sobre os riscos 

ocupacionais identificados, na apresentação explícita das conclusões sobre os 

efeitos dos agentes classificados como insalubres, periculosos, atividade que 

promova aposentadoria especial, e, atividade que ofereça risco de vida, assim 

como os respectivos valores dos adicionais; 

i)        Proposição de medidas de controle para o ambiente avaliado, estipulando 

prazos para adoção do controle dos riscos, bem como acompanhamento 

sistemático da eficácia das medidas; 

j) Medições dos agentes nocivos identificados (varredura de solventes, varredura de 

metais, poeira, gases, vapores, ruído, vibração, calor), por unidade, local e função, 

com equipamentos adequados e devidamente calibrados, bem como análises 

laboratoriais, fornecidos pela empresa CONTRATADA, sem custos adicionais; 
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k) Bibliografia consultada; 

l)        Nome e identificação profissional do responsável pela elaboração do laudo, 

informando NIT, PIS/PASEP e o número de registro no respectivo conselho; 

m) O documento deverá ser apresentado de forma impressa e digital, devendo estar 

separado por Divisão e local de trabalho; 

n) Manutenção e/ou reavaliação do laudo, quando houver necessidade; 

o) Não juntar as informações das avaliações ambientais de 02 (Dois) ou mais 

ambientes periciados na mesma página. 

7.7 Na elaboração do LTCAT – deve ser observado o seguinte critério:  

7.7.1 A fase de avaliação quantitativa consiste na aferição com equipamentos 

específicos a riscos ocupacionais nas classes FÍSICO, QUÍMICO e BIOLÓGICO, 

considerando a intensidade, concentração do agente agressor, forma e critérios de 

exposição. 

7.8 Fazer constar nas conclusões de cada local avaliado:  

a) A relação completa dos EPCs e EPIs presentes nos ambientes de trabalho, bem 

como a classificação em “EFICAZ” ou “NÃO EFICAZ”, conforme o caso; 

b) A relação dos EPIs e EPCs necessários à eliminação ou neutralização dos riscos 

ambientais identificados para o PGR e o LTCAT; 

c) O seguinte texto deverá constar como observação nas planilhas de avaliação 

quantitativas e qualitativas: “A utilização de EPI adequado para proteção do 

agente público que está exposto ao risco, elimina o pagamento do adicional de 

insalubridade, conforme artigo 191 da CLT e o item 15.4 da Norma 

Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e Emprego”; 

d) Se a atividade for considerada insalubre, deve-se indicar o grau do adicional; 

e) Informar se a atividade gera aposentadoria especial conforme legislação do INSS; 

f) Informar se há risco de vida na atividade avaliada. 

 

8. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - 

PCMSO  

8.1 Elaborar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme 

estabelece a NR 7 do Ministério do Trabalho, visando à promoção da saúde e 

integridade dos servidores, considerando os cargos ocupados, a tarefa executada, a 

exposição aos agentes nocivos, a idade, entre outras variáveis. O PCMSO visa através 

do diagnóstico precoce de doenças do trabalho e agravos gerais à saúde do trabalhador, 

fazer o mapeamento das zonas de riscos. Neste escopo do serviço não estão 
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contemplados MEI e Terceirizados. Com base nesse programa o médico do trabalho irá 

atuar de forma preventiva, antecipando os riscos e situações causadoras dos mesmos. 

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, queixas mais frequentes, inclusive nos casos de suspeita de 

LER/DORT, não se limitando aos critérios da 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) A análise Ergonômica Preliminar estará no processo de identificação de perigos e 

avaliação de risco do PGR da NR-01 e registrada dentro do inventário de risco e 

não desobriga a empresa a fazer a Análise Ergonômica do Trabalho como 

preconiza a NR-17 quando aplicável. Não serão avaliados os riscos psicossociais; 

f) O PCMSO terá validade de 12 (doze) meses após a entrega; 

g) O PCMSO entregue pela CONTRATADA abrangerá, conforme NR7, os quadros 

de exames com base no inventário de riscos; 

h) Ao longo da vigência contratual, realizar pelo menos uma inspeção no local de 

trabalho/visita técnica para identificação de possíveis mudanças e/ou introdução 

de novos processos e atividades de trabalho para a reavaliação e atualização do 

documento; 

i)        Realizar o levantamento, através de avaliações qualitativas, dos agentes de 

riscos ocupacionais químicos, físicos, biológicos, fatores ergonômicos e de 

acidentes, com o objetivo de atender o inventário de riscos do PGR; 

j) Elaborar o PPPA (Programa de Prevenção de Perda Auditiva) o qual é parte 

integrante do PCMSO, caso a empresa possua trabalhadores expostos a níveis de 

pressão sonora acima dos níveis de ação (com dose superior a 0,5 (80dBA), e/ou a 

exposição a produtos químicos ototóxicos e vibrações, conforme informado no 

PGR da organização, levando-se em conta a possibilidade de interações entre 

estes agentes.  

 

9. EM RELAÇÃO AOS EXAMES PERIÓDICOS – ATESTADO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL 

9.1 Realização OBRIGATÓRIA de Exames Médicos de Saúde Ocupacional em 

conformidade com o disposto na NR-7, da portaria 3.214/78. 
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9.2 Os exames médicos periódicos incluem a consulta médica prévia e a solicitação de 

marcação de exames por Médico do Trabalho, que deverão ser realizadas de acordo com 

a referência do PCMSO. 

9.3 Consultas Médicas: O prazo para marcação e realização de consulta será de 05 (cinco) 

dias úteis. O local para realização das consultas deverá ser no MUNICÍPIO DE 

CADA CONTRATANTE, por conta exclusiva da CONTRATADA. 

9.4 Exames Médicos Periódicos: A realização dos exames periódicos deverá ser em clínicas 

próprias ou conveniadas sediadas no MUNICÍPIO DE CADA CONTRATANTE. 

Após a realização dos exames, o trabalhador deverá apresentá-los ao Médico do 

Trabalho para análise e fornecimento do Atestado de Saúde Ocupacional.  

 

10. ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS ÀS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS 

NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DOS LAUDOS E PROGRAMAS 

10.1 Ruído contínuo, intermitente ou de impacto  

10.1.1 A aferição dos Níveis de Pressão Sonora – NPS – (ruído) será realizada em 

toda a jornada e executada por grupo homogêneo de risco, acompanhando 

todas as situações de exposição experimentadas, informando o valor da dose 

acumulada não final da jornada, bem como vários outros parâmetros 

importantes. Os valores dos níveis de pressão sonora a que estão expostos os 

agentes devem ser indicados considerando os níveis de redução de ruído 

promovido pelos equipamentos de proteção utilizados. 

10.1.2  Audi dosímetro - Finalidade: Medir os níveis de ruído intermitente, contínuo e 

de impacto. O aparelho deverá ser calibrado a cada medição. ficando a critério 

da referida equipe a definição dos pontos em que serão realizadas as avaliações 

com medidor integrador de uso pessoal (“dosímetro de ruído”), conforme 

NHO-01 5.1.1.1 e os pontos em que as avaliações serão realizadas com 

medidor de nível de pressão sonora pontual (“decibelímetro”), conforme NHO-

01 5.1.1.2. Técnica/Método de Medição. 

10.1.3 A metodologia adotada deverá estar em consonância com a Norma 

Regulamentadora 15 – Anexos 01 e 02 da Portaria MTE 3214/78 e Norma de 

Higiene do Trabalho – do Ministério de Trabalho e Emprego. 

10.2 Calor  

10.2.1 Medição dos níveis de calor e temperatura através do IBTUG (Índice de Bulbo 

Úmido Termômetro de Globo), que são calculados através de medidores de 

stress térmico, para subsidiar programas de melhorias de qualidade de vida no 

trabalho para atender à legislação NR 09 – Anexo 3 da Portaria 3214/78 do 

MTE.  

10.3 Vibração  
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10.3.1 Avaliação quantitativa da exposição ocupacional a vibrações localizadas (mãos 

e braços) ou de corpo inteiro. Para subsidiar programas de melhoria da 

qualidade de vida no trabalho para atender à legislação NR 09 – Anexo 8 da 

Portaria 3214/78 do MTE.  

10.4 Agentes Biológicos  

10.4.1 As exposições a agentes biológicos devem ser avaliadas em conformidade com 

o Anexo14 da NR 15 anexo 03 da Portaria MTE 3214/78, observando os graus 

de insalubridade de acordo com a Lei Municipal de cada município. 

10.5 Produtos Químicos  

10.5.1 As exposições ocupacionais à produtos químicos (particulados, poeiras, fumos, 

névoas, vapores, neblinas, gases) nos ambientes de trabalho devem ser 

avaliadas em conformidade com os anexos 11 e 13 da NR 15 da Portaria MTE 

3214/78, abrangendo todas as substâncias empregadas nas rotinas operacionais, 

salientado ainda o aspecto a seguir:  

a) Em avaliações qualitativas do emprego de produtos químicos, os resultados 

da análise devem contemplar as fontes de contaminação, as matérias primas 

manipuladas na rotina de operação e dados dos boletins ou fichas técnicas 

de identificação química dos produtos. 

 

11. ENVIO DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO AO 

ESOCIAL 

11.1 É obrigação da CONTRATADA enviar ao eSocial TODOS os eventos de saúde e 

segurança do trabalho da CONTRATANTE, conforme as exigências pertinentes, 

atendendo as tabelas: S-1060, S-2210, S- 2220, S-2230, S-2240 e S- 2241. (e-Social: 

Conforme Decreto nº 8373, de 11/12/2014, que institui o Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e Social). Para isso, a 

CONTRATANTE deverá fornecer procuração eletrônica à CONTRATADA, bem 

como todos os meios necessários para tal. 

 

12. DA MÃO-DE-OBRA 

12.1 Usar mão de obra qualificada, habilitada e treinada para as funções a serem cumpridas, 

devidamente identificadas com uniforme e crachá da CONTRATADA e sob supervisão 

direta de quem for indicado por cada município consorciado, na realização dos serviços 

objeto deste Termo de Referência, de modo a garantir a boa qualidade de sua execução. 

 

13. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 Local de entrega e execução dos serviços contratados: conforme especificado na 
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ordem de serviço. 

13.2 O local para realização de todas as consultas/exames necessários deverá ser no 

MUNICÍPIO DA CONTRATANTE, por conta exclusiva da CONTRATADA. 

 

13.3 Juntamente com a entrega dos documentos dos laudos definitivos originais na forma 

física, a CONTRATADA deverá realizar apresentação do serviço realizado, online ou 

presencial, contendo todas as informações levantadas e principais pontos observados, 

visando facilitar o entendimento por parte da CONTRATANTE. 

 

14. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS: 

14.1 Os serviços relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, deverão seguir as 

exigências do eSocial e compreenderão:  

• LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho   

• Medicina do Trabalho (Exame Periódico – Atestado de Saúde Ocupacional) 

• PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional  

• PGR – Programa de Gestão de Riscos.  

14.2 Deverão estar inclusos nos preços propostos todas as despesas como seguro, frete, taxas, 

impostos e demais encargos incidentes.  

14.3 O proponente assume os custos para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo 

que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por estas despesas, 

independentemente da condução ou do resultado da licitação.  

 

15. DOS CASOS OMISSOS  

15.1 Os casos omissos serão dirimidos na forma da Lei n. 14.133/2021, suplementada pelos 

preceitos de direito público, finanças públicas e responsabilidade fiscal, 

subsidiariamente pela teoria geral dos contratos, além das disposições de direito 

privado, no que for compatível. 

 

16. DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO 

 

a) Em relação ao LTCAT: 

• Elaborar o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos de sua solicitação; 

• Deverá ser apresentado o LTCAT provisório, 30 dias antes da emissão do LTCAT 

definitivo, ao Setor competente da CONTRATANTE para possíveis 

questionamentos e/ou adequações, se houver; 

• O LTCAT definitivo deverá ser entregue de forma física à CONTRATANTE, 

contendo todas as assinaturas dos profissionais responsáveis por sua elaboração. 
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b) Em relação ao PCMSO: 

• Elaborar o PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos de sua solicitação, em cumprimento 

da NR-7 apresentando críticas e pontos de melhorias; 

• Deverá ser apresentado o PCMSO provisório, 30 dias antes da emissão do 

PCMSO definitivo ao Setor competente da CONTRATANTE para possíveis 

questionamentos e/ou adequações, se houver; 

• O PCMSO definitivo deverá ser entregue de forma física à CONTRATANTE, 

contendo todas as assinaturas dos profissionais responsáveis por sua elaboração. 

 

c) Em relação ao PGR: 

• Elaborar o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos no prazo máximo de 90 

(noventa) dias corridos de sua solicitação, em cumprimento da NR-9, observando 

as atividades e os riscos a que estão expostos seus servidores e apresentando 

críticas e pontos de melhorias, em todos os postos de trabalho da 

CONTRATANTE; 

• Deverá ser apresentado o PGR provisório, 30 dias antes da emissão do PGR 

definitivo ao Setor competente da CONTRATANTE para possíveis 

questionamentos e/ou adequações, se houver; 

• O PGR definitivo deverá ser entregue de forma física à CONTRATANTE, 

contendo todas as assinaturas dos profissionais responsáveis por sua elaboração. 

 

d) Em relação aos exames periódicos – Atestado de Saúde Ocupacional: 

• O prazo para marcação e realização de consulta será de 05 (cinco) dias úteis. 

 

16.1 Para os itens de a) até d): 

16.1.1 Juntamente com a entrega dos documentos definitivos originais na forma 

física, a CONTRATADA deverá realizar apresentação do serviço realizado, 

online ou presencial, contendo todas as informações levantadas e principais 

pontos observados, visando facilitar o entendimento por parte da 

CONTRATANTE. 

16.1.2 A apresentação deverá ser acordada com a CONTRATANTE, sendo condição 

para realização do pagamento pelo serviço. 

 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1 A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das 

dotações orçamentárias próprias do município. 

Órgão: XXXXXXXXXXXXX 

Unidade: XXXXXXXXXXXXX; 

Dotação: XXXXXXXXXXXXXXX. 
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Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte de Recursos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

18. PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão seguir o disposto nos incisos do Art. 141 

da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021. 

18.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

18.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

18.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

18.4.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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. 

18.5  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência. 

18.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 

art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

18.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
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quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos. 

18.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

18.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF. 

18.12 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 

da contratante. 

18.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.13.1      A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

18.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX I = (6/100) /365 

I=0,00016438 

TX=Percentual da taxa anual=6% 

18.15 As dúvidas/esclarecimentos sobre pagamento devem ser enviadas ao e-mail: 

financas@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

 

19.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo, no interesse da 

administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto na Lei 

n°. 14.133, de 1º de abril de 2021.  
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20. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

20.1 SÃO OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA, ALÉM DE OUTRAS 

FIXADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA: 

a) Executar os serviços licitados conforme especificações deste termo de referência, 

bem como de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, a qualidade e 

quantidade mínimas especificadas no Termo de referência e sua proposta; 

b) Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

independentemente da quantidade solicitada; 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12,13 e 17, do código de defesa do consumidor lei nº 8.078, de 1990, bem 

como demais legislações que regem a espécie, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração e sua integralidade, ficando o CONTRATANTE autorizado a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

máximo fixado neste Termo de Referência, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução o dos materiais 

empregados; 

e) Nomear e manter preposto para representá-la perante o CONTRATANTE e 

assisti-la em todas as questões relativas à execução do contrato; 

f) Se responsabilizar pela permanente manutenção da validade da documentação: 

Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim como pela 

atualização de formação de seus profissionais; 

g) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços, sob pena da 

justificativa intempestiva ser desconsiderada; 

h) Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil e pelos danos 

causados aos participantes do processo ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa 

ou dolo de seus empregados na área de prestação de serviços; 

i)        Arcar com todas as despesas relativas à prestação dos serviços tais como, 

salário dos empregados, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e equipamentos 

necessários à execução dos serviços/fornecimento dos produtos; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos previdenciários, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, 

acondicionamento, descarregamento, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 

k) Prestar os serviços, objeto da presente licitação, assumindo inteiramente as 
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responsabilidades pelos mesmos; 

l)        Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e 

encargos assumidos ou gerados, em razão dos serviços contratados; 

m) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nesta licitação; 

n) Obedecer a todas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência, que é 

parte integrante da Licitação; 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente projeto, sem 

prévia anuência do contratante; 

p) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento; 

q) Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros; 

r) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

s) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este contrato, Termo de referência, no prazo determinado; 

t) Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especializações do 

memorial descritivo; 

u) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

v) 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; 

w) Realizar regularmente o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

FGTS, bem como demais encargos relativos aos empregados que tenham 

participado da execução dos serviços/produtos contratados; 

x) Enviar toda a documentação exigida pelo CONTRATANTE eventualmente. 

20.1.1 Poderá a CONTRATANTE rescindir o contrato por ato unilateral e escrito, 

além de aplicar as penalidades cabíveis, na hipótese de a empresa 

CONTRATADA não realizar o pagamento devido dos salários e das verbas 

trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias 

e para com o FGTS. 

20.1.2 Caso não ocorra a prestação dos serviços, caracterizará a inadimplência da 
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empresa CONTRATADA, sujeitando-se às penalidades legais. 

20.2  São, ainda, responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Garantir a segurança e idoneidade das avaliações. 

b) As avaliações quantitativas que apresentarem resultados 100% acima do limite de 

tolerância deverão ser refeitas com acompanhamento do responsável técnico pelos 

laudos, durante o tempo de duração da medição, sendo escolhido outro empregado 

para servir de apoio ao monitoramento. 

c) O serviço deverá ser prestado de acordo com as necessidades do município e 

descrição neste Termo de Referência. 

d) Se responsabilizar pelo envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho ao 

eSocial. 

e) A empresa deverá emitir parecer sobre questionamentos referentes aos laudos 

durante a vigência dos mesmos, sempre que a CONTRATANTE solicitar e, 

ainda, comparecer ao local sempre que necessário e solicitado pela contratante. 

f) Utilizar equipamentos devidamente calibrados e aferidos, adequados para a 

realização dos serviços a serem executados. 

g) A avaliação quantitativa no ambiente será necessária quando a avaliação 

qualitativa identificar que o tempo de exposição na atividade de risco caracteriza 

uma situação habitual e permanente, ou habitual e intermitente, mesmo que 

sazonal. Que deverão ser quantificados usando como base bibliográfica os limites 

de tolerância das NR’s, NHT’s mesmo se a exposição for eventual; 

h) Descrever quais as medidas ou equipamentos de proteção coletiva (EPC) 

necessários à eliminação ou neutralização dos riscos ocupacionais identificados. 

i)        Listar os equipamentos de proteção individual – EPI com descrição detalhada 

do produto que elimine ou atenue a agressão dos agentes de risco identificados no 

ambiente de trabalho. 

j) Realizar as avaliações ambientais separadamente por ambiente periciado, sendo as 

informações coletadas próximo ao empregado que está exposto ao maior risco 

dentro do ambiente de trabalho. 

k) A empresa deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para o 

LTCAT e PGR. 

l)        Responsabilizar por fornecer aos seus colaboradores que executarão o objeto 

desse Termo, condições de saúde e segurança do trabalho, incluindo fornecimento 

de EPI e meios de proteção, bem como assistência em eventual acidente, 

isentando os municípios consorciados de qualquer responsabilidade, sendo a 

empresa CONTRATADA a única responsável civil e penalmente nesse sentido. 

m) Em relação aos seus empregados será responsável por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços contratados, tais como: pagamento de 

salários, seguro de acidentes, indenizações, recolhimento de taxas, impostos, 

contribuições e outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelo 

Governo. 
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n) Responsabilizar-se por todo transporte relacionado com o objeto contratual, sem 

ônus adicional para os municípios consorciados. 

o) Informar ao CONTRATANTE, que compõe a figura fiscalizadora dos serviços, a 

ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a conclusão do serviço dentro do prazo previsto no cronograma, 

sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

p) A CONTRATANTE não aceitará, em nenhuma hipótese, alegações da 

CONTRATADA referente a desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

interpretação equivocada de qualquer detalhe especificado, cabendo a 

CONTRATADA arcar com todo e quaisquer ônus daí decorrente. 

q) Responsabilizar-se por todos os materiais concernentes a prevenção de riscos 

ocupacionais que seus colaboradores necessitarem para execução dos trabalhos. 

r) Respeitar os prazos estipulados no edital.  

 

20.3 SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE, ALÉM DE OUTRAS FIXADAS 

NESTE TERMO DE REFERÊNCIA: 

a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivos; 

c) Proporcionar todas as condições para que a empresa CONTRATADA possa 

desempenhar, fornecer os objetos de acordo com as determinações do Contrato, 

especialmente do Termo de Referência; 

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta. 

e) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

f) Notificar a empresa CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por 

ela propostas sejam as mais adequadas. 

g) Pagar à empresa CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na 

forma estabelecida neste termo. 

h) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

emitida pela empresa CONTRATADA. 

i)        Suprir a empresa CONTRATADA de documentos, informações e demais 

elementos que possuir com relação ao objeto, bem como dirimir dúvidas e 
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orientá-la nos casos omissos. 

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

compatibilidade com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

20.3.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

empresa CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

24 DAS SANÇÕES 

24.1 Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a 

Contratada que: 

24.1.1 der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

24.1.2 não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

24.1.3 não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do 

prazo; 

24.1.4 ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo 

justificado; 

24.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

24.1.6 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

24.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

24.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

24.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

24.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

24.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

24.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre 

o valor da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00(cinquenta reais); 

24.2.3 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

24.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 
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24.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

24.2.6 impedimento de licitar e contratar com o município de São Raimundo das 

Mangabeiras – MA; 

24.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 

subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas 

como infração administrativa no subitem 24.1 deste Termo. 

24.2.7 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 Contratante 

pelos prejuízos causados; 

24.3 As sanções previstas nos subitens 24.2.1, 24.2.5, 24.2.6 e 24.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

24.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as 

empresas ou profissionais que: 

24.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

24.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

24.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

24.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

24.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

24.6.1 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. 

24.6.2 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, O município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, 

poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 
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24.7 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. 

24.8 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

24.9 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

24.10   O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

24.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

25 DA EXTINÇÃO 

25.1  A extinção do presente contrato ocorrerá de acordo com o art. 137 da lei nº. 14.133, de 

1º de abril de 2021. Na hipótese de ocorrer sua rescisão administrativa, à 

CONTRATADA são assegurados os direitos previstos no art. 138, incisos I a III, 

parágrafo 2º. 

25.2 A CONTRATADA terá direito à extinção contratual nas hipóteses do art. 137, § 2º, 

incisos I, II, III, IV e V da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

26 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

26.1 A estimativa do custo de contratação foi realizada nos termos da Instrução Normativa nº 

65 de 07 de julho de 2021. 

27 DO FORO 

27.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras/MA, para dirimir 

quaisquer dúvidas porventura oriundas deste Termo. 

 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de janeiro de 2023. 

 

ANEXO II 
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AQUISIÇÕES DIRETAS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO 

ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21. 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Uso obrigatório por todas as proponentes com timbre ou carimbo da empresa) 

Referente: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ____/2023; 

  Processo Administrativo n° -----/2023. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a continuidade dos serviços de Medicina e 

Segurança do Trabalho, para elaboração e atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos 

(PGR), Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), Laudo Individual de 

Aferição de Insalubridade, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Atestado 

de Saúde Ocupacional (ASO). 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX R$ XXX R$ XXXXXX 

 VALOR TOTAL R$ XXXXX 

 

A empresa ......................., estabelecida na ................................., inscrita no CNPJ sob nº 

...................................., telefone: ...........................e-mail............................. propõe fornecer ao 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, em estrito cumprimento ao 

previsto no TERMO DE REFERÊNCIA do CHAMAMENTO em epígrafe, conforme abaixo 

discriminado, quando aplicável: 

Preço total do item por extenso:  

Preço total dos itens = R$ ................................ (.....................................). 

 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Termos de Referência.  

 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

ENDEREÇOS PARA ENTREGA: Conforme ANEXO I do Edital de Chamamento Público nº -------

-/2023. 

 

Nos preços ofertados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

do objeto desta licitação. 

 

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento. 

 

*AGÊNCIA DO BANCO ____________ Nº ________ CONTA CORRENTE Nº ____________. 

 

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente ao procedimento de 

Contratação, instaurado por esse Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)...................................., Portador(a) do RG sob nº ....................................... e CPF nº 

...................................., cuja função/cargo é..................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 
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..................................., ........, ................................... de 2023. 

Local e Data 

 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

RG: 

Cargo: 

 

 

 


