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EDITAL1  

TOMADA DE PREÇOS N. 01/2016 

GESPRO N. 372060/2016 

 
01. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ n. 03.507.548/0001-10, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada 

pela Portaria n. 367/2015, comunica aos interessados que realizará na data, horário e local 

abaixo indicado nos termos das Leis n.s. 8.666/93, 8078/90, LC n.123/06, LC 147/2014, Lei 

Municipal 3.515/2010 e demais legislações complementares, TOMADA DE PREÇOS N. 

01/2016, do tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de execução indireta de empreitada por 

preço global, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA 

Data: 28/06/2016 

Horário: 09h00min (Fuso horário local) 

Observação: Neste dia e horário será iniciado o credenciamento. 

A abertura dos envelopes de habilitação opera a preclusão do direito de credenciamento e 

participação na licitação. 

 

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - SALA DE LICITAÇÕES 

Avenida Castelo Branco n. 2.500, Bairro Água Limpa, CEP n.78.125.725, Várzea Grande-MT. 

e-mail: pregaovg@hotmail.com página institucional: www.varzeagrande.mt.gov.br – link: 

“Secretaria de Administração - Licitações” 

Telefone n.: (65) 3688 – 8020 

Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 18h00min. 

(Várzea Grande-MT). 

O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e/ou 

aquisição, no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou gratuitamente 

através de nossa página institucional. 

Observação: As respostas às solicitações, dúvidas, esclarecimentos e questionamentos, 

relativas ao Edital e seus anexos, inclusive de natureza técnica, serão divulgadas pela CPL 

por meio de disponibilização na página institucional, cabendo as licitantes o 

acompanhamento permanente. 

 

                                                 
1
 Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município por meio de parecer n. 174/2016 

mailto:pregaovg@hotmail.com
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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02.   TIPO E REGIME DE LICITAÇÃO: 

2.1. A presente licitação obedecerá ao TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de execução 

indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme o inciso I do parágrafo 1º do artigo 

45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

03.   DO OBJETO: 
3.1. A presente tomada de preços tem por objeto a contratação de empresa na prestação de 

serviços visando: elaboração de laudo técnico de condições ambientais do trabalho – LTCAT e de laudos 

de insalubridade e periculosidade, elaboração, implantação, coordenação, assistência técnica ao 

desenvolvimento e emissão do relatório anual do programa de controle médico de saúde ocupacional – 

PCMSO; elaboração, implantação, coordenação, assistência técnica ao desenvolvimento e emissão do 

relatório de avaliação dos resultados do programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, conforme 

edital e anexos. 

3.1.1 As especificações dos serviços, condições de execução e localidades deverão ser realizados de 

acordo com o Termo de Referencia anexo I deste edital. 

 

3.2. DOS ANEXOS: 

3.2.1. Compõem o presente instrumento convocatório os seguintes anexos:  
 

Anexo I – Termo e referência  

Anexo II – Modelo Proposta e Preços;  

Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no Art. 7.º, XXXIII da 

Constituição Federal;  

Anexo IV – Termo de Renúncia Condicional ao Direito de Interposição de Recursos;  

Anexo V – Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte.  

Anexo VI - Declaração Inexistência de Fato Impeditivo  

Anexo VII - Declarações de Responsabilidade 

Anexo VIII – Minuta do contrato 

 

04.  DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 

4.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte Dotação 

Orçamentária.  

 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO 

DESPESA 

FONTE META/INDICADOR 

PDI 

3.3.90.39 1010 999  
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4.2 A média do valor TOTAL de referência para prestação dos serviços deste Termo de referência é 

de R$ 346.300,00 (trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais), conforme os valores 

descriminados no item 8 do termo de referencia. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

5.1 Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e 

seus anexos, apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no preâmbulo deste 

instrumento convocatório, bem como no aviso de licitação. 

5.1.1 A licitante deverá habilitar-se previamente por cadastramento na 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT, até o terceiro dia anterior à data 

marcada para a abertura dos envelopes Documentação e Propostas, conforme 

artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8666/93. 

5.2 A empresa interessada em participar poderá enviar sua proposta ou encaminhar a mesma 

por meio de seu representante legalmente documentado para tanto. 

5.3 Quaisquer manifestações em relação à licitação no momento da abertura do certame, no 

caso de representante legal, fica condicionada à apresentação de documento de 

identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, 

ainda, cópia autenticada do contrato social. 

5.3.1. Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. Esta 

documentação que comprova a legitimidade do representante deverá ser apresentada 

fora do invólucro na sessão de abertura. 

5.3.2. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior 

não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar 

e responder pela mesma. 

5.3.3. Poderão estar presentes, mais de um representante autorizado de cada licitante, 

porém apenas um único representante poderá se manifestar durante a realização do 

certame, restando aos demais à condição de mero espectador. 

5.3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

5.4. Será vedada a participação: 

I. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de 

Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

II. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

III. empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02; 
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IV. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

V. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

VI. empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

VII. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

VIII. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IX. sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

X. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

XI. que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, bem 

assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

XII. que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

 

5.5. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não 

forem entregues dentro dos envelopes de “Habilitação” ou “Proposta de Preços” na data e 

horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, exceto nos casos previstos no Artigo 48 § 3º 

da Lei Federal 8.666/93, lei de Licitações.  

5.6. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da participação 

neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, juntamente 

com a Declaração de ser optante de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

Este documento deverá ser inserido no envelope de habilitação sob pena de não ser 

concedido os benefícios da Lei Complementar n. 123/2006, c/c com a lei n. 

147/2014. 

5.7. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar n. 123/2006 e 147/2014, que 

estiverem com a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a declaração, 

a entrega da documentação regular caso seja vencedora do certame. 

 

 

 
06. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 372060/2016/2016                                                                               Tomada de Preços 01/2016 

 

 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700 – Várzea Grande  MT fone: (65) 3688.8020. Pagina  5 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

6.1. A Documentação de habilitação e proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes distintos e separados, endereçado a Comissão Permanente de Licitação, indicando 

clara e visivelmente o nome da empresa licitante, nº do envelope, titulação do seu conteúdo, o 

número do Edital, dia e hora do certame e o nome do objeto em licitação, conforme modelo 

abaixo: 

 O Envelope I deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

                               

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO e CNPJ 

ENVELOPE Nº. I- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. n. 01/2016 

DATA 28/06/2016 às 09:00 HORAS 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

O Envelope II deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO e CNPJ. 

ENVELOPE Nº. II- PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. n 01/2016 

DATA 28/06/2016 às 09:00 HORAS 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

6.2. Todos os volumes deverão ser adequadamente encadernados, com todas as folhas 

rubricadas e numeradas em ordem seqüencial crescente, apresentando no início um índice e ao 

final um termo de encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da 

firma licitante, nº do Edital e o nome do objeto em licitação. 

6.3. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

6.4. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por um 

membro da CPL desde que presente os documentos originais, ou ainda publicado em órgão da 

Imprensa Oficial desde que esteja perfeitamente legível, sob pena de inabilitação do licitante. 

6.5 DA RENÚNCIA CONDICIONADA AO DIREITO DE RECURSO  
 6.5.1. Visando agilizar o procedimento licitatório, exclusivamente para atender ao 

Interesse Público, evitando a espera desnecessária do decurso de prazo recursal na FASE 

HABILITATÓRIA, os licitantes, NÃO PRESENTES ou NÃO REPRESENTADOS ATRAVÉS DE 

CREDENCIAMENTO, PODERÃO, NO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
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FACULTATIVAMENTE, incluir TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL AO DIREITO DE 

RECURSO.  

6.5.2. O documento descrito no item 6.5.1 refere-se exclusivamente à FASE 

HABILITATÓRIA DO CERTAME e SOMENTE TERÁ VALIDADE CASO O LICITANTE SEJA 

DECLARADO HABILITADO, caso contrário, PERMANECERÁ INTACTO O SEU DIREITO À 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.  

6.5.3. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de TERMO DE RENÚNCIA 

CONDICIONAL AO DIREITO DE RECURSO, de que cuida o ANEXO IV deste edital. 

6.5.4. A não apresentação do documento descrito no item 6.5.1, NÃO ACARRETARÁ 

QUALQUER PREJUÍZO AO LICITANTE, permanecendo inalterado o seu direito a 

interposição de recurso, SENDO CERTO QUE, AINDA QUE UM ÚNICO PARTICIPANTE NÃO 

ESTEJA PRESENTE E NÃO TENHA FEITO USO DA PRERROGATIVA DE QUE TRATA ESTA 

CLÁUSULA, SERÁ AGUARDADO, NESTE CASO, O PRAZO RECURSAL, salvo se em outro 

documento houver manifestado sua renúncia ao direito de recurso.  

6.5.5. Verificando a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES que todos os licitantes não 

presentes ou não representados por agente credenciado encontram-se habilitados e 

fizeram juntar o documento de que trata o item 6.5.1.ou qualquer outro em que 

manifeste sua renúncia ao direito de recurso, e ainda, que entre os presentes, todos 

declinaram a este direito na fase HABILITATÓRIA, dará seqüência ao certame com 

abertura das propostas. 

 

07. DA VISITA TÉCNICA: 

7.1. Declaração de visita técnica da empresa licitante que comprove ter, a mesma, pleno 

conhecimento do local e condições de execução dos serviços. Sendo que a visita técnica deverá 

ser efetuada pelo responsável técnico da empresa, mediante prévio agendamento junto a 

Secretaria Municipal de Administração, telefone n. 65 - 8443.4998, das 8:00hs as 11:00hs. 

7.2. Após a visita, o licitante deverá preencher a Declaração de Vistoria, em papel timbrado 

da empresa ou com carimbo do CNPJ, que deverá ser apresentada como documento de 

habilitação técnica; 

7.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.4 Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao 

termo de visita, DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da empresa, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
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natureza dos trabalhos, e, ainda, assume total responsabilidade por esse fato, e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos.  

7.5. A visita técnica terá por finalidade:  

a) conhecimento das áreas e condições locais pertinentes à formulação da proposta;  

b) elucidação de dúvidas e, ou, informações técnicas necessárias a formulação da 

proposta. 

 

08. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, originais ou fotocópia 

devidamente autenticada por Cartório de Notas ou por membro da CPL e inseridos no envelope 

que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à 

documentação a seguir listada.  

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.2.1. Cópia autenticada da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa; 

8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.2.3. Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com todas as 

alterações e ou Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 

da Diretoria em exercício. 

8.3. REGULARIDADE FISCAL: 

8.3.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal - Boletim de 

Cadastro Mobiliário relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 8.3.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;  

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 

participar de licitações, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de 

Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário; 

8.3.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

8.3.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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8.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br. 

8.3.7 Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário da empresa. (Ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

8.3.8 Certidão de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Municipal do respectivo 

domicílio tributário da empresa (Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por 

força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada); 

8.3.9 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.3.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da lavratura da ata da sessão de 

abertura do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração 

municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas com efeito de certidão negativa; 

8.3.11 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 

retomar os atos. 

 

8.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

8.4.1. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 60 

(sessenta) dias à data da apresentação das propostas. 

8.4.1.1 Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser 

apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um 

distribuidor. 

8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, em se tratando de 

microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES NACIONAL, caberá 

ao licitante demonstrar a sua situação financeira disposto na Lei Complementar 123/2006. 

 

http://www.trt23.jus.br/
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8.4.3 O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo 

de entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento 

dos livros contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis: 

 

8.4.4 Quando se tratar de empresas S/A: Balanço Registrado na Junta Comercial e 

publicado no Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação (Art. 289, caput e parágrafo 

5º da Lei nº 6404/76); 

8.4.5 Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço acompanhado 

das cópias dos Termos de abertura e encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 

2º do Decreto Lei nº 486/69), devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente, contendo a identificação e 

assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela administração da empresa; 

Identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa, devidamente 

registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade). 

8.4.6. A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente, será através da 

comprovação do capital social mínimo, registrado, integralizado e realizado, até a data do 

pregão, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total estimado.  

8.4.7 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em Jornal; 

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; e 

Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

Observações: 

 - As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, 

deverão apresentar o Balanço de Abertura registrado na junta comercial, contendo 

carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador. 

- As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverão apresentar cópia da 

declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço 

patrimonial que antecede à condição de inatividade. 

 

8.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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8.5.1 A documentação relativa à qualificação técnica consistirá na apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Certidão ou Registro regular junto ao Conselho competente da categoria/área de 

atuação da licitante; 

b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido empresa pública ou privada de forma que a 

licitante comprove já ter executado objeto semelhante ao que se propõe nesta licitação, 

devendo conter no mínimo: o período, a descrição e a manifestação quanto à 

regularidade da execução do objeto, a data de emissão do atestado e a clara 

identificação do seu emitente; 

b.1) O atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, contendo razão social, 

CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de 

emissão e identificação do responsável pela emissão do atestado(nome, cargo e 

assinatura). 

b.2) Caso o atestado seja emitido por empresa privada deverá ser reconhecido 

firma em cartório. 

c) A empresa deverá comprovar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA/CAU, 

nos encargos de Engenharia de Segurança ou os devidos registros no CRM, no tocante as 

atividades de medicina do trabalho. 

d) comprovação de possuir profissional de nível superior pertencente ao quadro permanente 

da licitante dar-se-á da seguinte forma: 

d.1) em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo 

“Contrato Social” em vigor, devidamente registrado em órgão competente, tratando-se 

de empregado deverá ser feita através da Carteira profissional de Trabalho, da ficha de 

registro de empregados ou contrato de prestação de serviços; 

e) Registro do responsável técnico pela empresa no conselho competente, conforme o caso de 

ser Engenheiro de Segurança do Trabalho, acompanhada da documentação que comprove o 

vínculo do profissional com a empresa licitante (contrato social ou contrato de trabalho). 

f) A empresa deverá ser especializada em serviços de Segurança e Medicina do Trabalho 

devidamente inscrita nos respectivos Conselhos e serão atribuições da empresa os encargos 

relativos as anotações e registros de responsabilidade técnica dos serviços prestados, junto 

aos respectivos órgãos. 

 

9. OUTROS DOCUMENTOS 

9.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, para fins de 

cumprimento do disposto no § 2.º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
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1.993 e sob as penas da lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação e, ainda, que se 

obriga a comunicara superveniência deste, caso venha a ocorrer;  

9.2. Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu todos 

os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

9.3. Declaração de não possuir em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 combinado com o art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado 

pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99; 

9.4. Declaração de que nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra; 

9.5. As empresas estrangeiras deverão fornecer a documentação equivalente, expedida no País 

onde o Licitante esteja legalmente estabelecido, que seja satisfatória para a Comissão 

Permanente de Licitação e que comprovem a sua habilitação, a fim de demonstrar a 

elegibilidade para a adjudicação do Contrato. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 – A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração (quando não apresentada no 

credenciamento). 

 

10.2. O preço a ser colocado deverá ser o PREÇO GLOBAL, incluindo-se TODO E QUAISQUER 

gastos incidente sobre a prestação do serviço, bem como impostos, taxas e quaisquer outros 

encargos incidentes sobre a proposta.  

10.3. O preço máximo, fixado pela Prefeitura e apresentado pelas licitantes, não poderá ser 

superior a R$ 346.300,00 (Trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais), referente a soma 

de todos os itens elencados no Anexo I – Proposta Financeira.  

10.4. Prevalecerá o preço expresso por extenso, em caso de divergência entre este e o preço 

expresso por algarismos.  

10.5. A não sustentação dos preços e demais condições constantes do Edital acarretará as 

sanções previstas na legislação pertinente.  

10.6. Não haverá atualização monetária e nem revisão de preços.  
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10.7. A proposta apresentada, utilizando-se o Anexo I deste Edital, será datilografada, sem 

emendas, rasuras ou borrões, para que não seja anulada, recomendando-se que os valores 

apresentados em numerais também sejam escritos por extenso.  

10.7.1. indicação do prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (SESSENTA) DIAS, 

em caso de omissão o prazo de validade será considerado de 90 (NOVENTA) DIAS 

corridos. 

10.8. A proposta deverá vir com o valor unitário de cada serviço, entretanto a soma dos 

valores não poderá ultrapassar o valor constante no item 10.3 

10.9. É proibido ao proponente emendar ou retificar os termos da proposta apresentada, ou 

ainda requerer aumento após a abertura da proposta. 

 

11. DOS DIREITOS RESERVADOS À ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PROPOSTAS  

 

11.1. Fica reservado à Administração, mesmo após a apresentação das propostas, o direito de:  

11.1.1 anular ou revogar a presente licitação, a qualquer tempo, mediante justificativa 

fundamentada, na qual se comprove a necessidade de tal procedimento;  

11.2. As propostas que não atendam aos requisitos deste Edital ou que, mesmo atendendo, 

revelem-se despidas de condições técnicas, financeiras ou administrativas ao atendimento do 

seu objetivo, serão desconsideradas. 

 

12.  DOS PROCEDIMENTOS: 

12.1. Os envelopes contendo a documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e local 

indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum invólucro será recebido pela 

Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata. 

12.2. A abertura dos envelopes, contendo a documentação para habilitação e as propostas de 

preços serão verificadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará Ata 

circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

12.3. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou 

anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a ser 

declarado. 

12.4. O Presidente submeterá todos os envelopes à rubrica dos presentes, a seguir fará a 

abertura do envelope de no 01 que será rubricado e apreciado pelos licitantes e pela Comissão. 

12.5. O exame da Documentação sempre que possível, será realizado na sessão de abertura, 

pela Comissão de Licitação. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, a comunicação 

do resultado do julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso contrário, será 

publicado abrindo prazo recursal. 
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12.6. A Comissão poderá também, segundo as circunstâncias, fazer a conferência e apreciação 

dos documentos de habilitação em sessão interna em data posterior à da sessão do 

recebimento e que, em estando presente todos os participantes, já ficará consignado em Ata, a 

data da sessão para divulgação do resultado do julgamento da habilitação, onde serão 

franqueados os documentos para análise dos participantes interessados. Sempre que não 

estiver presente todos os participantes, será abertos prazo recursal e o resultado publicado na 

forma da lei. 

12.7. Ao concorrente INABILITADO será devolvido o envelope de n.02, devidamente lacrado, 

contendo sua proposta de preço (após desistência expressa do direito de interpor recurso, ou 

transcorrido o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta devolução poderá ser 

efetuada diretamente ao licitante presente, ou através de remessa à empresa, devendo o 

contra-recibo fazer parte integrante do processo licitatório.  

12.8. As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão, em horário e data previamente informados aos licitantes 

por meio de publicação na Imprensa Oficial ou comunicação direta aos licitantes. A cópia da 

publicação ou o contra-recibo fará parte do processo licitatório. A conferência das propostas 

obedecerá ao disposto no item 13. 

12.9. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta. 

12.9.1 Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem desclassificá-

las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou 

só conhecido após o julgamento. 

12.9.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

12.9.3 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a 

Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de 

outros documentos ou outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na sua 

inabilitação ou  desclassificação.   

 
13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 

13.1. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 
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13.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso I, 

parágrafo 1º, do artigo 45, e do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, sendo desclassificadas: 

13.2.1. As propostas que não atendam às exigências desta Tomada de Preço; 

13.2.2. A proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do Objeto. 

13.2.3. A proposta que apresentar preços unitários superiores aos oferecidos pela Secretaria 

de Educação/VG. 

13.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

13.4. A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no seu Quadro 

de Avisos localizado na Sala de Licitações, independente da divulgação legal já praticada. 

13.5. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande através da pessoa do Senhor Prefeito Municipal 

adjudicará o objeto licitado e homologará o certame ao participante cuja Proposta atende em 

sua essência aos requisitos do presente Edital e seu (s) anexo (s) e também for a de menor 

preço, após correções eventuais, desde que demonstrada sua viabilidade de execução e 

conforme o caso, após análise da composição dos preços unitários da empresa vencedora pela 

Comissão de Licitação. 

13.6. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da 

Lei nº 8.666/93. 

               
14.   DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA: 

14.1 O relatório deverá ser entregue no máximo até 120 (cento e vinte) dias, após a 

assinatura do contrato, em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo 

MICROSOFT WORD e/ou MICROSOFT EXCEL e 01 (uma) cópia impressa, devidamente 

assinada. 

14.2. A prestação dos serviços será contínua, na melhor forma que convir à Secretaria 

solicitante. Sendo que qualquer irregularidade na prestação do serviço sofrerá as sanções 

previstas neste edital.  
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14.3. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo 

anterior, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

14.4 A entrega deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Administração/Superintendência de 

Gestão de Pessoas, no horário compreendido entre 12:00 h às 17:00 h, de segunda a sexta 

feira (dias úteis) no endereço que segue: Av Castelo Branco n° 2.500, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande – MT. 

 

15.  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO 

15.1. O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta 

licitação.  

15.2. Todo e qualquer gasto necessário ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, 

bem como os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da 

contratação de pessoal e seu transporte, serão de inteira responsabilidade da contratada.  

15.3. Quando e onde couber prestador de serviço especializado, além do que constar do objeto 

do edital, deverá ser escolhido mediante rigoroso critério de seleção.  

15.4. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato, seja por conta de alteração de 

pessoal ou qualquer coisa do gênero.  

15.5. Havendo paralisação justificada da prestação dos serviços, o prazo do contrato será 

acrescido de tantos dias quantos os da paralisação, sem qualquer ônus para o Município.  

15.6.A justificativa para paralisação dos serviços som ente será considerada se apresentada 

por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e aceita pelo Município.  

15.7. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

comunicação para assinar o contrato.  

15.9. A recusa da licitante vencedora em atender ao dispositivo constante do parágrafo 

anterior, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa 

sobre o valor da adjudicação respectiva. 

15.10. Sem prejuízo de qualquer sanção prevista em lei ou neste edital, quando o licitante 

vencedor não assinar o termo de Contrato, no prazo e condições estabelecidas, é facultado ao 

Município convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Inclusive quanto aos preços, ou 
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revogar a licitação, independentemente da comunicação prevista no artigo 81 da Lei da Lei 

Federal nº. 8.666/93 Federal nº. 8.666/93  

 

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

16.1 O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 

da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

16.2 – Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as 

exigências dos dispostas no termo de referencia; 

16.3. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento: 

a) Recebimento provisório: será lavrado após o início da prestação de serviços e na data 

da entrega do primeiro Documento Fiscal de acordo com o disposto no art. 73, I, alínea 

"a", da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em reconhecimento da regularidade da 

prestação de serviços, nem do respectivo faturamento; 

b) Recebimento definitivo: será lavrado até o encerramento da vigência contratual, de 

acordo com o disposto no art. 73, I, alínea "b", da Lei n° 8.666/1993, compreendendo a 

aceitação do objeto, segundo a quantidade, características e especificações técnicas 

contratadas; 

c) Certificação: será lavrada no mesmo prazo do “Recebimento Definitivo”, e compreende 

a execução do objeto, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, 

previdenciária e trabalhista da CONTRATADA e o cumprimento das demais obrigações 

contratualmente previstas; 

d) Não sendo o caso de Termo Circunstanciado, o “Recibo” supre os efeitos do 

“Recebimento Provisório” e a “Certificação” supre os efeitos do “Recebimento Definitivo”; 

e) O não cumprimento pela CONTRATADA de todas as condições para a “Certificação”, 

implicará em suspensão do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade 

por eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições 

incidentes sobre o faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades contratuais 

previstas. 

16.4. O Município de Várzea Grande não se responsabilizará por quaisquer obrigações não 

previstas neste instrumento nem fará adiantamentos de valores à CONTRATADA, seja de que 

natureza for, nem arcará com despesas operacionais ou administrativas que sejam realizadas 

pela CONTRATADA na execução do objeto contratado. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
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17.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da 

prestação dos serviços, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 17.3. Caberá ao servidor da Secretaria Administração/Superintendência de Gestão de Pessoas Sr. Marcos 

Rodrigues a Silva, portador do CPF/MF n. 473.949.191-53, matricula n. 31375, a fiscalização da execução 

dos serviços ora contratados: 

       

18.  DO PAGAMENTO: 

18.1 Pelo cumprimento do objeto contratado, o contratante pagará ao contratado, a quantia 

relativa à execução dos serviços, calculado de acordo com os preços constantes da proposta, 

já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional para o contratante. 

18.2 Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar incluídas, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como pó exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguro, 

fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da contratação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do 

contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

18.3 os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de recebimento dos serviços, emitido 

pela Secretaria Municipal de Administração, em até 10 (dez) dias, após a aceitação e atesto 

das notas fiscais/faturas. 

18.4 os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito bancário 

em conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

19.1 A CONTRATADA se responsabiliza civil e penalmente por todos os atos praticados pelos 

seus empregados na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos e as 

obrigações elencadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital: 

19.1.1. 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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19.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, em consonância com o disposto no art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 

19.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no 

objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato; 

19.1.4. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite 

estabelecido no subitem 19.1.3 anterior. 

19.2. Para a presente prestação de serviços a CONTRATADA deverá obedecer integralmente às 

prescrições constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, 

aprovadas pela Portaria MTB nº 3.214, de 08/06/1978, em observância ao contido no Art. 200 

da CLT, redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977; 

19.3. A CONTRATADA, sempre que requisitada, deverá prestar assistência técnica para 

desenvolvimento das etapas projetadas nos programas preventivos, bem como para elaboração 

de informes atinentes ao exercício de atividades sob a ação de agentes nocivos, em 

conformidade com as disposições contidas nas instruções normativas emanadas do INSS/MPS, 

sempre que necessário, procedendo aos levantamentos técnicos dos ambientes de trabalho; 

19.4. Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser 

repassadas, por escrito, pela CONTRATADA e CONTRATANTE, visando as providências 

necessárias; 

19.5. A CONTRATADA no ato da assinatura do contrato deverá informar por escrito a relação 

dos profissionais que irão executar os serviços, principalmente o médico coordenador do 

PCMSO de cada unidade durante a vigência do contrato; 

19.6. Caberá à CONTRATADA a tarefa de orientar, propor soluções corretivas e preventivas, 

observando e solicitando providências da CONTRATANTE atinentes aos locais de trabalho, 

relacionando-se com os prepostos da CONTRATANTE nas questões de Segurança e Medicina do 

Trabalho e mantendo entrosamento constante com a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) ou com o responsável da Companhia pelo cumprimento da NR-5; 

19.7. Havendo impedimentos de natureza operacional ao cumprimento das etapas de trabalho, 

em especial quanto às avaliações qualiquantitativas dos agentes de risco, as atividades deverão 

ser prontamente reprogramadas pela CONTRATADA junto aos prepostos da CONTRATANTE, 

encarregados das questões de Segurança e Medicina do Trabalho; 

19.8. Observar com critério todas as especificações para elaboração dos Laudos Técnicos 

conforme o Termo de Referência; 
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19.9. Observar o cumprimento das Normas Administrativa da CONAB, relativa aos exames 

médicos de saúde ocupacional; 

19.10. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, pelo não cumprimento das 

obrigações atinentes aos serviços a serem prestados, exceto nos casos, por motivos estranhos 

à sua vontade, tais como: força maior comprovada, impossibilidade notória em face de 

instruções determinantes dos Órgãos Públicos, judiciais ou de classe, bem como caso fortuito. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

20.1 Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o prazo estabelecido, salvo a ocorrência 

de fatos previstos neste Contrato; 

20.2 Fornecer à contratada todas as informações necessárias à perfeita execução do objeto 

contratual; 

20.3. Cabe ao município atender a CONTRATADA no que tange o desempenho de sua 

obrigação, dentro da normalidade do Contrato. 

20.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste Contrato através de 

preposto devidamente designado. 

20.5. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços. 

20.6. Observar todas as orientações fornecidas pela CONTRATADA, visando o cumprimento das 

NRs 7 e 9 da Portaria MTb nº 3.214/1978. 

20.7. Permitir a entrada de funcionários da CONTRATADA, no período de vigência deste 

contrato, nas dependências da CONTRATANTE, sempre acompanhados de servidor do 

município, e com aviso prévio para realização dos serviços contratados. 

20.8. Providenciar mediante o pedido do médico (Coordenador do PCMSO da CONTRATADA), 

os meios necessários à realização dos exames laboratoriais de seus empregados, através do 

Sistema de Único de Saúde (SUS). 

20.9. Será de responsabilidade da CONTRATANTE o cumprimento das disposições indicadas 

pela CONTRATADA as quais deverão subordinar-se às diretrizes provenientes do órgão Regional 

do Ministério do Trabalho. 

20.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 

20.11. Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas previstas 

no artigo 80, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

21 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

21.1. Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar 
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a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 

21.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. 

21.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e 

respectiva Proposta, mediante requerimento ao Senhor Prefeito Municipal de Várzea Grande. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

22.1 – A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação 

falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou 

fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude 

fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com o Município de Várzea Grande, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste e demais cominações legais.  

§ 1º Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 

descumprimento contratual:  

I –0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 

dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

II –10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 

com a possível rescisão contratual;  

III –20 % (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 

demais casos de descumprimento contratual, quando o município, em face da menor 

gravidade do fato e mediante a motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 

percentual da multa a ser aplicada;  

§ 2º O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo 

de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

§ 3º As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa.  
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22.2. O recolhimento das multas referidas nos subitens 23.1 deverá ser feito através de guia 

própria, ao Município de Várzea Grande, no prazo máximo de três dias úteis a contar da data 

em que for aplicada a multa.  

 

23.   IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

23.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na 

aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de Licitação, até o quinto dia 

útil que anteceder a data fixada para a abertura do(s) invólucro(s) de Habilitação, conforme 

previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93. 

23.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do(s) invólucro (s) 

de habilitação e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

23.3.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

23.4. Em qualquer fase desta licitação, sendo elas habilitação e julgamento das propostas, 

caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou 

lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em que foi 

adotada a decisão. 

23.5. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Várzea Grande por intermédio da 

Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e 

decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

23.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

23.7. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos. 

23.8. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 

23.9. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento. 

23.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
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24. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO: 

24.1. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial, ainda que estejam presentes 

todos os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita 

por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, conforme inciso I, parágrafo 1º, art. 

109 da Lei 8.666/93.   

 

25.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

25.1. O acolhimento para exame da Proposta e sua classificação não gera direito ao autor de 

qualquer delas na adjudicação do objeto licitado. 

25.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação, e apresentação de 

sua Proposta. A PMVG em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que 

sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta. 

25.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos. 

25.4. Os licitantes poderão requerer quaisquer esclarecimentos sobre o Edital de convocação 

em até 08 dias que anteceder a data de abertura do certame, devendo o mesmo ser 

protocolado no protocolo Geral da Secretaria de Administração no endereço da PMVG indicado 

no Preâmbulo deste Edital, bem como no Aviso de Licitação.   

25.4.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias, 

os esclarecimentos solicitados. Serão afixadas no Quadro de Avisos da Comissão de 

Licitações cópias das respostas da CPL a tais perguntas, sem identificação de sua autoria. 

25.5. Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura do certame, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de 

respostas fornecidas as empresas quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os 

referidos documentos mediante expedição de uma errata que será publicada na imprensa 

oficial.  

25.6. Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a PMVG prorrogará 

a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

25.7. Quaisquer modificações no edital que inquestionavelmente não afetar a formulação das 

propostas será, divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo inicialmente 

estabelecido. 

25.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra 

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e 

omitido em outro será considerado especificado e válido. 
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25.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do 

ISSQN ao município do local da prestação do serviço, durante toda execução do contrato. 

25.10 Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, 

encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, 

locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não 

especificadas neste Termo, mas julgadas essenciais à execução do objeto;  

25.10.1 Todos os serviços de terraplanagens necessários para a realização da obra tais 

como aterramentos da área ou remoção de material, serão de responsabilidade da 

empresa vencedora. 

 

 26. DO FORO:  

26.1. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, o Foro da cidade de Várzea Grande – Mato Grosso - para dirimir as 

questões decorrentes do presente Contrato. 

 

VÁRZEA GRANDE-MT, 10 de junho de 2016. 

 

 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Vivian D. de Arruda e Silva Pires  
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ANEXO I- 

 

RETIFICAÇÃO 01-2016 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2016. DATA: 12/05/2016 

01 - SECRETARIA: MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

02- NÚMERO DA CI DE ORIGEM Nº. 132/SGP/SAD/2016 

 

03. DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 
3.1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT E DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, 
ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, COORDENAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO DESENVOLVIMENTO E EMISSÃO DO 
RELATÓRIO ANUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO; ELABORAÇÃO, 
IMPLANTAÇÃO, COORDENAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO DESENVOLVIMENTO E EMISSÃO DO RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA; 

 

3.1.2. Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e de Laudos de 

Insalubridade e Periculosidade conforme as localidades descritas no item 06, deste anexo; 

 

3.1.3. Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do 

Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 

3.1.4. Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do 

Relatório de Avaliação dos Resultados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e 

Mapa de Risco; 

 

04. JUSTIFICATIVA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – 

LTCAT E DOS LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

Objetivo da avaliação será pautado na expressão da extensão dos trabalhos executados, 

necessariamente, em laudos distintos, abrangendo a caracterização das ocorrências de trabalhos em 

condições insalubres ou periculosas, em conformidade com as NRs 15 e 16 da Portaria MTb 

3.214/78, abrangendo análise dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, 

bem como as legislações vigentes quando da celebração da prestação dos serviços. 

 

4.1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO - A contratação de justifica pela necessidade de 

atendimento a Instrução Normativa INSS/PRES n° 20 de 11 de outubro de 2007 que obriga as 

empresas a elaborarem um laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, atendendo 

também à Portaria n° 3.311 de 29 de novembro de 1989, aos dispostos nas NR´s Normas 

Regulamentadoras n° 07 e n° 09, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n° 

3.214 de junho de 1978, que determina que as empresas elaborem anualmente um Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da 

Saúde do conjunto dos seus servidores e um Programa de prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

com o objetivo de identificar os riscos ambientais e propor medidas de controle que neutralizem ou 

minimizem os agentes agressivos à saúde dos servidores.  

 

4.2. O relatório deverá ser entregue no máximo até 120 (cento e vinte dias) dias, após a assinatura 

do contrato, em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou 
MICROSOFT EXCEL e 01 (uma) cópia impressa, devidamente assinada. 

 

05. DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO 
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5.1. Planejamento, Elaboração e Assistência Técnica ao Desenvolvimento do PCMSO, contendo 

completa descrição das ações preventivas, em observância às prescrições normativas descriminadas 

na NR-7, com a previsão das ações de saúde a serem executadas nos períodos indicados no 

planejamento anual, o número e a natureza dos exames médicos a serem realizados nos 

estabelecimentos. 

 

5.2. Elaboração do Relatório Anual do PCMSO, previsto neste termo, de acordo com os normativos 

previstos na NR-7, contendo a descrição completa das atividades desenvolvidas, durante o período 

contratual, com elaboração de quadro comparativo entre as ações de saúde propostas no 

planejamento anual e as ações efetivamente realizadas no período, além da elaboração do Quadro 

III, proposto na NR-7. O relatório deverá ser entregue, no máximo, até 30 (trinta) dias, antes do 

encerramento do prazo contratual em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo 

MICROSOFT WORD e/ou MICROSOFT EXCEL e 0 1 (uma) cópia impressa, devidamente assinada. 

 

 

06. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA 

 

6.1. Elaboração, Planejamento e Assistência Técnica no desenvolvimento da execução do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, contendo completa descrição das ações preventivas, em 

observância às prescrições normativas discriminadas na NR-9 a serem realizadas nos 

estabelecimentos mencionados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato. 

 

6.2. Assistência Técnica em Segurança do Trabalho, nas demandas internas e judiciais. 

 

6.3. Elaboração de Mapa de Risco, de acordo com os normativos previstos na NR-05 do Ministério do 

Trabalho, contendo as identificações dos locais e dimensão do grau de cada risco. 

 

6.4. O Relatório deverá ser entregue, no máximo, até 30 (trinta) dias do final do prazo contratual, 

em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou MICROSOFT 

EXCEL e 01 (uma) cópia impressa, devidamente assinada. 

 

07. ESPECIFICAÇÕES: UNIDADES, LOCALIDADES E Nº DE EMPREGADOS 

NOME DA UNIDADE ENDEREÇO Nº DE SERVIDORES. 

 

 

SECRETARIA ENDEREÇO N° DE SERVIDORES 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

128 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Av. Castelo Branco, s/n°, 

Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

321 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE  COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

18 

CONTROLADORIA GERAL Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

15 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO, ECONÔMICO E 
TURISMO 

Av. Castelo Branco, n° 

1.530, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande – MT. 

65 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

2.222 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 372060/2016/2016                                                                               Tomada de Preços 01/2016 

 

 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700 – Várzea Grande  MT fone: (65) 3688.8020. Pagina  26 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE GESTÃO FAZENDÁRIA 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

78 

GABINETE PREFEITO Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

11 

GABINETE VICE- PREFEITO Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

05 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DEFESA SOCIAL 

Rua Brigadeiro Eduardo 

Gomes, n° 819, Costa 

Verde, Várzea Grande – 

MT. 

165 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

09 

PROCURADORIA GERAL Av. Arthur Bernardes, n° 

1.399, Planalto Ipiranga II, 

Várzea Grande – MT. 

40 

PRONTO SOCORRO Av. Alzira Santana s/n°, 

Nova Várzea Grande, 

Várzea Grande – MT. 

724 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAUDE 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

1.364 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE 

Av. Castelo Branco, n° 

1.530, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande – MT. 

41 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 

MOBILIDADDE URBANA 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

170 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE GOVERNO 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

08 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE VIAÇÃO E OBRAS 

Av. Castelo Branco, n° 

2.500, Água Limpa, Várzea 

Grande – MT. 

97 

 

 

 

7.1. QUANTIDADE DE EMPREGADOS 

 

O Programa prevê um número aproximado de 6.991 (seis mil novecentos e noventa e um) 

servidores, podendo ocorrer variações no transcorrer da contratação. 

 

08 - Pesquisa de Mercado: 

Foi solicitado orçamento há diversas empresas para realizar a pesquisa de preço, sendo que as 

empresas que atenderam à solicitação foram:  

1- ENGEPREV ENGENHARIA, PREVENÇÃO E QUALIDADE – CLAUDECI LEMES DOS SANTOS; 
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2- SESTVIDA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO; 

3- ENGESERV ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA – ME 

O levantamento de preço para identificar a proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande - MT, foi comparado os orçamentos, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

A média do valor TOTAL de referência para prestação dos serviços deste Termo de referência é de R$ 

346.300,00 (trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais), conforme os valores descriminados 

abaixo: 

 
ITEM SECRETARIA ATIVIDADE 1 – VALOR 

R$  
2 – VALOR 
R$ 

3 – VALOR 
R$ 

01 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 

3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco;  

9.200,00 10.360,00 14.500,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

13.000,00 15.520,00 19.930,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 

de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

7.200,00 

 

8.240,00 10.400,00 

 CONTROLADORIA 
GERAL 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 

6.000,00 8.700,00 10.980,00 
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2 - Elaboração do 
Programa de Controle 

Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO, 
ECONÔMICO E 
TURISMO 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

7.700,00 9.700,00 12.600,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
CULTURA, ESPORTE 
E LAZER 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 

3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

33.800,00 35.640,00 42.160,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
GESTÃO 
FAZENDÁRIA 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

13.500,00 13.360,00 17630,00 

 GABINETE 
PREFEITO 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 

de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

5.000,00 3.980,00 5.760,00 

 GABINETE VICE- 1 - Elaboração de Laudo 3.500,00 3.900,00 5.860,00 
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PREFEITO Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 

LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
DEFESA SOCIAL 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

17.800,00 22.800,00 26.200,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 

Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

8.000,00 8.620,00 10.320,00 

 PROCURADORIA 
GERAL 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

7.500,00 8.200,00 10.520,00 

 PRONTO SOCORRO 1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 

Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 

61.500,00 70.880,00 80.280,00 
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3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 

de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

70.000,00 63.680,00 68.300,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
SUSTENTÁVEL 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

8.900,00 9.920,00 12.200,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS 
PÚBLICOS E 
MOBILIDADE 
URBANA 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

20.500,00 16.400,00 20.100,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
GOVERNO 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade; 
2 - Elaboração do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

6.000,00 9.440,00 13.230,00 

 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
VIAÇÃO E OBRAS 

1 - Elaboração de Laudo 
Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho – 
LTCAT e de Laudos de 
Insalubridade e 

13.500,00 15.640,00 19.350,00 
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Periculosidade; 
2 - Elaboração do 

Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; 
3 - Elaboração do 
Programa de  prevenção 
de Riscos Ambientais – 
PPRA e Mapa de Risco; 

 

09. RECURSO: (  X  ) Próprio   (     ) Estadual   (   ) Federal   (      ) Convênio 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 1010 3.3.90.39 

 

 
 

11. DESCRIÇÃO  

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR META DE LONGO PRAZO INICIATIVAS 
PROJETO/ 
ATIVIDADE 

16. PROMOVER 

A 
VALORIZAÇÃO 

E O 
RECONHECIME

NTO DOS 
SERVIDORES 

16.1 - Níveis de 
satisfação do 

servidor 

16.1 – Assegurar o nível 

mínimo de satisfação do 
servidor de 70% até 2033. 

Criar condições que os 
servidores se realizem 

profissional e 

humanamente. 

1010 

PLANO DE AÇÃO 

Meta Anual: 
Assegurar o nível de satisfação do servidor 70 % até 

dezembro de 2016. 
Resp

: 

MARCOS 

RODRIGUES 

Medidas – Atividades 

(O quê?) 

Resp. 

(Quem?

) 

Prazo (Qdo?) Justificativa 

(Por quê?) Início Fim 

1.8 Elaborar Termo de 

Referencia para contratação de 

empresa na elaboração de 

Laudo Técnico LTCAT; relatório 

anual PCMSO; relatório de 

avaliação de resultados PPRA. 

MARCOS 30/06/2016 30/06/2016 

Para contratação de empresa 

para elaboração de Laudos e 

relatórios técnicos, LTCAT, 

PCMSO e PPRA. 
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DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO E OU SERVIÇOS 

(     ) Compras de matérias e bens comuns 

(     ) Compras de equipamento e matérias permanentes 

(     ) Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 

(  X ) Serviços especializados 

(     ) Serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 

(      ) Serviços de engenharia e obras 

 

 

12. CONTEÚDO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS 

 

a) Descrição por extenso do título do documento e identificação da entidade emitente, cujos dados 

devem ser emitidos separadamente do PPRA e do PCMSO, em formulário próprio; 

 

b) Indicação do número de identificação do LTCAT, devidamente datado e assinado por seu 

signatário, cuidando para que as suas folhas sejam rigorosamente numeradas e rubricadas; 

 

c) Identificação do estabelecimento indicando CNPJ, endereço, nome fantasia, atividade, grau de 

risco, número de empregados (quantificação de homens e mulheres) e horário de trabalho; 

 

d) Objetivo da avaliação expressando a extensão dos trabalhos executados, necessariamente, 

abrangendo a caracterização das ocorrências de trabalhos em condições insalubres ou periculosas, 

em conformidade comas NRs 15 e 16 da Portaria MTb 3.214/78, bem como as legislações vigentes 

quando da celebração da prestação dos serviços; 

 

e) Descrição das dependências e instalações periciadas; 

 

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

periciados; 

 

g) Análise qualitativa e quantitativa dos agentes de risco (químicos, físicos, biológicos, ergonômicos 

e de acidentes), necessariamente descrevendo a metodologia de ação e critérios técnicos adotados, 

identificados nos ambientes de trabalho; 

 

h) Análise qualitativa e quantitativa dos agentes acima citados, contendo a descrição da metodologia 

de ação, critérios técnicos e a instrumentação utilizada, necessariamente abrangendo para os 

estabelecimentos operacionais de comercialização e armazenamento natural, a medição de ruídos, 

calor, concentração de poeiras e dos agentes químicos, originados de produtos inseticidas 

empregados nos tratamentos fitossanitários; 

 

i) Medida de proteção individual e coletiva existentes, contendo identificação dos Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI´s utilizados mediante consignação 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 “sim” ou “não”; 

 

j) Fundamentação científica e abordagem sobre a legislação pertinente sobre os riscos identificados, 

na apresentação explícita das conclusões sobre os efeitos dos agentes classificados insalubres ou 
periculosos e os valores dos correspondentes adicionais, descrevendo os efeitos da exposição aos 

agentes de risco e a fundamentação legal e enquadramento com relação à Aposentadoria Especial; 
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k) 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. 

 

l) Bibliografia consultada; 

 

m) Nome e identificação profissional do responsável pela elaboração do laudo, informando NIT, 

PIS/PASEP e o número de registro no respectivo conselho. 

 

13. ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS ÀS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS 

 

13.1. Ruído 

 

a) A medição de ruído em toda a jornada poderá ser de modo individual para cada trabalhador ou 

considerando grupos homogêneos de risco, devendo ser explicitada qual das alternativas foi 

considerada na medição. Os valores dos níveis de pressão sonora a que estão expostos os 

trabalhadores devem ser indicados considerados o nível de redução de ruído promovido pelos 

equipamentos de proteção utilizados; 

 

b) As aferições dos níveis de exposição ao agente ruído acima de 80 (oitenta) dB (A) devem ser 

obtidos mediante  mensurações realizadas por equipamentos dos grupos de qualidade de “zero” a 

“dois” da classificação IEC 60.651 ou ANSI SI.4, devendo ser descrita a metodologia utilizada e o 

tipo do equipamento, conforme exigência contida no item 15.6 da NR-15 da Portaria MTb nº 

3.214/78 (Lei nº 6.514/77). Necessariamente devem ser efetivadas por meio de dosímetro ou 

medidor de pressão sonoro em circuito de resposta lenta (slow) e compensação “A”; 

 

c) Quando tratar-se de exposições a ruídos de impacto, as medições serão realizadas com medidor 

de pressão sonora operando em circuito linear e circuito de resposta para impacto. Não dispondo-se 

de medidor de nível de pressão sonora operando no circuito de resposta para impacto, será válida a 

leitura feita no circuito de resposta rápida (fast) e circuito de compensação “C”; 

 

d) Havendo exposição a níveis de pressão sonora variados, devem constar da apresentação dos 

resultados: a memória dos valores em tabelas ou em gráficos, o tempo de permanência do 

trabalhador ou grupo de trabalhadores em cada nível de exposição, o cálculo do nível médio de 

pressão sonora (Lavg = level average), considerada a dose equivalente de exposição ao ruído e a 

efetiva proteção promovida pelo uso do EPI. 

 

13.2. Calor 

 

13.2.1. As exposições ao calor devem ser avaliadas em conformidade com Anexo 03 da NR–15 da 

Portaria MTb nº 3.214/78, ressaltados os aspectos a seguir: 

 

a) Medições efetuadas no local de permanência do trabalhador, à altura da região mais atingida; 

 

b) Expressa classificação da atividade em “leve”, “moderada” ou “pesada”, conforme quadros 

integrantes do referido Anexo e o regime de trabalho se contínuo ou intermitente; 

 

c) Os resultados apresentados em unidades de índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo. 

 

13.3. Aerodispersóides As avaliações dos aerodispersóides devem determinar a natureza, tamanho e 

concentração das partículas, estendendo-se a verificação da presença de Sílica Livre Cristalizada 

(Quartzo) objeto das prescrições dispostas no Anexo 12, da Portaria MTb nº 3.214/78, observados 
os requisitos a seguir: 

 

 

a) Critério de medição por meio de aspiração contínua; 
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b) Emprego de bomba de vazão variável, que propicie a verificação de, no mínimo, duas amostras 

que possam cobrir toda a jornada de trabalho; e 

 

c) Registros dos dados utilizados para os cálculos da concentração da poeira respirável, 

necessariamente contendo as características da bomba de amostragem, a vazão empregada, a 

quantidade de poeira coletada, o volume total e o percentual da sílica livre encontrada, compondo os 

resultados da avaliação. Necessariamente os dados sobre a metodologia empregada devem constar 

dos informes e análise. 

 

13.4. Produtos Químicos 

 

As exposições a produtos químicos devem ser avaliadas e, conformidade com os Anexos 11 e 13, da 

NR-15, da Portaria MTb nº 3.214/78, abrangendo todas as substâncias empregadas nas rotinas 

operacionais, salientados ainda os aspectos 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; 

 

b) Nas avaliações quantitativas procedidas através de análises de amostragem direta e leitura 

instantânea, devem ser realizadas pelo menos, 03 (três) campanhas de amostragens em épocas 

distintas, de acordo com o previsto nos normativos vigentes, conforme agendamento entrem as 

partes, tendo como parâmetro o período de outubro à fevereiro, coletadas na zona respiratória do 

trabalhador, sendo que os dados das amostragem devem incorporarem-se aos resultados da análise 

em tabelas com a respectiva média das concentrações e o tempo de exposição despendido em todas 

as fases de exposição ao agente químico analisado durante a jornada de trabalho. Necessariamente, 

os dados sobre a metodologia e o tipo de instrumental utilizado também devem constar dos 

registros da análise; 

 

c) As aferições atinentes a atividades com várias fases do trabalho, tais como os serviços de 

tratamento fitossanitário, devem abranger medições da concentração do agente químico em todas 

as etapas de operação; e 

 

d) Nas amostragens contínuas e de leitura indireta os registros dos exames laboratoriais devem 

compor os resultados da análise. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1. A CONTRATADA se responsabiliza civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus 

empregados na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos e as obrigações 

elencadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital: 

 

14.1.1. 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; 

 

14.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância 

com o disposto no art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 
 

14.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do 

contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato; 
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14.1.4. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite estabelecido no 

subitem 10.1.3 anterior. 

 

14.2. Para a presente prestação de serviços a CONTRATADA deverá obedecer integralmente às 

prescrições constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, 

aprovadas pela Portaria Mtb nº 3.214, de 08/06/1978, em observância ao contido no Art. 200 da 

CLT, redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977; 

 

14.3. A CONTRATADA, sempre que requisitada, deverá prestar assistência técnica para 

desenvolvimento das etapas projetadas nos programas preventivos, bem como para elaboração de 

informes atinentes ao exercício de atividades sob a ação de agentes nocivos, em conformidade com 

as disposições contidas nas instruções normativas emanadas do INSS/MPS, sempre que necessário, 

procedendo aos levantamentos técnicos dos ambientes de trabalho; 

 

14.4. Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser repassadas, 

porescrito, pela CONTRATADA e CONTRATANTE, visando as providências necessárias; 

 

14.5. A CONTRATADA no ato da assinatura do contrato deverá informar por escrito a relação dos 

profissionais que irão executar os serviços, principalmente o médico coordenador do PCMSO de cada 

unidade durante a vigência do contrato; 

 

14.6. Caberá à CONTRATADA a tarefa de orientar, propor soluções corretivas e preventivas, 

observando e solicitando providências da CONTRATANTE atinentes aos locais de trabalho, 

relacionando-se com os prepostos da CONTRATANTE nas questões de Segurança e Medicina do 

Trabalho e mantendo entrosamento constante com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) ou com o responsável da Companhia pelo cumprimento da NR-5; 

 

14.7. Havendo impedimentos de natureza operacional ao cumprimento das etapas de trabalho, em 

especial quanto às avaliações qualiquantitativas dos agentes de risco, as atividades deverão ser 

prontamente reprogramadas pela CONTRATADA junto aos prepostos da CONTRATANTE, 

encarregados das questões de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

14.8. Observar com critério todas as especificações para elaboração dos Laudos Técnicos conforme o 

Termo de Referência; 

 

14.9. Observar o cumprimento das Normas Administrativa da CONAB, relativa aos exames médicos 

de saúde ocupacional; 

 

14.10. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, pelo não cumprimento das 

obrigações atinentes aos serviços a serem prestados, exceto nos casos, por motivos estranhos à sua 

vontade, tais como: força maior comprovada, impossibilidade notória em face de instruções 

determinantes dos Órgãos Públicos, judiciais ou de classe, bem como caso fortuito; 

 

 

15. DAS PROIBIÇÕES 

 

15.1. Os serviços especificados no Edital não excluem outros similares que porventura se façam 

necessários para a boa execução dos mesmos. 

 

15.2. É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a vigência do contrato, a 

contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal do município. 
 

15.3. A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do Contrato, salvo se 

houver prévia autorização do município. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

16.1. Cabe ao município atender a CONTRATADA no que tange o desempenho de sua obrigação, 

dentro da normalidade do Contrato. 

 

16.2. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste Contrato através de preposto 

devidamente designado. 

 

16.3. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços. 

 

16.4. Observar todas as orientações fornecidas pela CONTRATADA, visando o cumprimento das NRs 

7 e 9 da Portaria MTb nº 3.214/1978. 

 

16.5. Permitir a entrada de funcionários da CONTRATADA, no período de vigência deste contrato, 

nas dependências da CONTRATANTE, sempre acompanhados de servidor do município, e com aviso 

prévio para realização dos serviços contratados. 

 

16.6. Providenciar mediante o pedido do médico (Coordenador do PCMSO da CONTRATADA), os 

meios necessários à realização dos exames laboratoriais de seus empregados, através do Sistema 

de Único de Saúde (SUS). 

 

16.7. Será de responsabilidade da CONTRATANTE o cumprimento das disposições indicadas pela 

CONTRATADA as quais deverão subordinar-se às diretrizes provenientes do órgão Regional do 

Ministério do Trabalho. 

 

16.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 

 

16.9. Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas previstas no 

artigo 80, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

17.1 – A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá na apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Certidão ou Registro regular junto ao Conselho competente da categoria/área de atuação da 

licitante; 

b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido empresa pública ou privada de forma que a 

licitante comprove já ter executado objeto semelhante ao que se prpõe nesta licitação, 

devendo conter no mínimo: o período, a descrição e a manifestação quanto à regularidade da 

execução do objeto, a data de emissão do atestado e a clara identificação do seu emitente; 

a.1) O atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, 

endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e identificação 

do responsável pela emissão do atestado(nome, cargo e assinatura). 

a.2) Caso o atestado seja emitido por empresa privada deverá ser reconhecido firma em 

cartório. 
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b) A empresa deverá comprovar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA/CAU, 

nos encargos de Engenharia de Segurança ou os devidos registros no CRM, no tocante as 

atividades de medicina do trabalho. 

c) comprovação de possuir profissional de nível superior pertencente ao quadro permanente 

da licitante, dar-se-á da seguinte forma: 

c.1) em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “Contrato 

Social” em vigor, devidamente registrado em órgão competente, tratando-se de empregado 

deverá  ser feita através da Carteira profissional de Trabalho, da ficha de registro de 

empregados ou contrato de prestação de serviços; 

d) Registro do responsável técnico pela empresa no conselho competente, conforme o caso de 

ser Engenheiro de Segurança do Trabalho, acompanhada da documentação que comprove o 

vínculo do profissional com a empresa licitante (contrato social ou contrato de trabalho). 

e) A empresa deverá ser especializada em serviços de  Segurança e Medicina do Trabalho 

devidamente inscrita nos respectivos Conselhos e serão atribuições da empresa os encargos 

relativos as anotações e registros de responsabilidade técnica dos serviços prestados, junto 

aos respectivos órgãos. 

18. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

18.1 Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 

observando que: 

18.2 A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será 

inabilitado e sujeito às penalidades legais; 

18.3 – os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na cessão pública, de 

forma numerada, sequencial e inseridos no envelope, são os seguintes: 

 

19. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

19.1 – Para os documentos relativos à habilitação jurídica, as empresas interessadas deverão 

apresentar a seguinte documentação: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta 

comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedade por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhando de prova da diretoria em exercício; 
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, quando a atividade o exigir. 

20. REGULARIDADE FISCAL 

20.1 – A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá na apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão e regularidade de débito com as fazenda federal, estadual e municipal da cede da 

licitante ou prova equivalente, na forma da Lei; 

 Certidão de regularidade com a fazenda federal (certidão conjunta-dívida ativa da 

união e contrib. Federais); 

 Certidão de regularidade com a fazenda estadual; 

 Certidão de regularidade com a procuradoria geral do estado quanto á divida ativa 

do estado; 

 Certidão de regularidade com a fazenda municipal; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o sistema de seguridade social (INSS); 

certidão de regularidade de débito para com o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas perante a justiça do trabalho, nos termos do título 

VII – A da consolidação das leis do trabalho, (instituída pela Lei n° 12.440, de 2011), expedida 

gratuita e eletronicamente (WWW.tst.jus.br ou WWW.csjt.jus.br e tribunais regionais do 

trabalho na internet). 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de dois dias úteis, a contar da lavratura da ata da sessão de abertura do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração municipal, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas com efeito de certidão negativa; 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/


  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 372060/2016/2016                                                                               Tomada de Preços 01/2016 

 

 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700 – Várzea Grande  MT fone: (65) 3688.8020. Pagina  39 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 

procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos. 

 

21.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

21.1 – A comprovação da qualificação econômico financeira será através da comprovação do 

capital social mínimo, registrado, integralizado e realizado, até a data do pregão, no percentual 

de 10% (dez por cento) do valor total estimado. 

a) Certidão simplificada emitida pela junta comercial, cuja data de expedição não anteceda em 

mais de 90 (noventa) dias á data da apresentação das propostas. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentadas na forma da Lei, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, em se tratando de microempresas e 

empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES NACIONAL, caberá ao licitante demonstrar 

a sua situação financeira disposto na Lei Complementar 123/2006; 

C) certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da  licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 60 (sessenta) dias à 

data da apresentação das propostas. 

 

23. FORMA DE PAGAMENTO:  

23.1 - Pelo cumprimento do objeto contratado, o contratante pagará ao contratado, a quantia 

relativa à execução dos serviços, calculado de acordo com os preços constantes da proposta, 

já incluídas todas as despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional para o contratante. 

 

23.2 – Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar incluídas, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como pó exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguro, 

fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da contratação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do 

contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. 

 

23.3 – os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de recebimento dos serviços, emitido 

pela Secretaria Municipal de Administração, em até 10 (dez) dias, após a aceitação e atesto 

das notas fiscais/faturas. 
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23.4 – os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito bancário 

em conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 
24. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

24.1 A entrega deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Administração/Superintendência de 

Gestão de Pessoas, no horário compreendido entre 12:00 h às 17:00 h, de segunda a sexta 

feira (dias úteis) no endereço que segue: Av Castelo Branco n° 2.500, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande – MT. 

25. REGIME DE EMPREITADA DO TIPO: Menor preço Global. 

26. PUBLICAÇÕES: 

(    ) Jornal oficial da união – D.O.U 

( X ) Jornal oficial do estado - IOMAT 

( X ) Jornal oficial do município – AMM 

( X ) Internet 

( X ) Jornal de circulação estadual – outros 

( X ) Diário oficial eletrônico tribunal de contas estadual - DOE/TCE 

 

27. SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

(    ) Convite                                                     (    ) Pregão presencial 

(    ) Concorrência pública.                                  (    ) Pregão - registro de preços 

( x ) Tomada de preços                                      (    ) Concurso 

(   ) Pregão eletrônico                                        (    ) Leilão 

 

28. FUNCIONÁRIO DA PASTA INDICADO PARA FISCALIZAR OS RECEBIMENTOS DOS 

SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÕES. 

SERVIDOR: Marcos Rodrigues da Silva 

 FUNÇÃO: Superintendente de Gestão de Pessoas. 

CPF: 473.949.191-53 RG: 662136-8 MATRÍCULA: 31375 

 

 

Marcos Rodrigues da Silva 
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Superintendente de Gestão de Pessoas 

ELABORADOR DA TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
Tomada de Preços n. 01/2016 
Sessão Pública: 28/06/2016, às 10h00min. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 
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CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

TEM DESCRIÇÃO/ATIVIDADE PREÇO TOTAL 

1   

2   

....   

 

TOTAL GERAL R$                            (________________________________) 

 
Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra, 

todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos 
com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________,XX de xxx de 2016 

 

 

________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 
 

 
 
 

ANEXO – III 

 

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO CONTRARIA O 

DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA CF/88 
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................................., inscrito no CNPJ nº................... por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a)..................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................ e do CPF nº..............., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, introduzido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, e que suas atividades não contraria o disposto no art. 7, XXXIII, da Constituição 

Federal. 

 

Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

 

___________, em __ de ________________ de 2016 

 

 

 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO – IV 
 

                                                                     MODELO 
 

 

TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL AO DIREITO DE RECURSO TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL 

 

 

____________________________________________________________, com 

sede/domicílio na 

______________________________________________________________, inscrito  
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no CNPJ-MF/CPF-MF n.º _____________________________, licitante no procedimento 

licitatório Tomada de Preço n.º 007/14, promovido pela Prefeitura Municipal de Andradas, 

Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, para cumprimento do disposto no art. 43, 

III, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, não podendo comparecer ou enviar 

representante ou agente credenciado para a solenidade de abertura dos envelopes de 

“documentação”, apresenta, nos exatos limites do respectivo instrumento convocatório, o 

presente TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECURSO,RESTRITO À FASE HABILITATÓRIA, 

CONDICIONADA ESTA A DECLARAÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES, caso no qual, desde já, consente com o prosseguimento do certame, também 

com a abertura do envelopes de “Proposta Financeira”.  

 

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

  

___________, _______ de ___________ de 2016. 

 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO – V 

Modelo 

 

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

Ilmº  Sr. Presidente da Comissão de Licitação  
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O Empresário / Os sócios,_______________________ da empresa 

_______________________, com sede à __________________________, na cidade de 

_______________, Estado de ________ declarar que:  

 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 

3° da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em 

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.  

 

 

Local e data:  

 

 

 

 

 

 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 
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ANEXO – VI 
 

MODELO 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 
___________________________________________________________, com sede à 

______________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ-MF n.º _________________________________, Inscrição Estadual n.º 

_________________________________________________, interessada em participar do 

procedimento licitatório da Tomada de Preços n.º ___/2016, promovido Prefeitura Municipal de 

Andradas, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, DECLARA, para fins de 

cumprimento do disposto no § 2.º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1.993 e sob as penas da lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação e, ainda, que se 

obriga a comunicara superveniência deste, caso venha a ocorrer.  

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

 

 

___,______ de__________ de 2016. 

 

 

 

 

________________________________________ 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
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 (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, na modalidade Tomada de Preços n.____ /2016, da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande - MT que: 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sujeitando-nos a eventuais 

averiguações que se façam necessárias; 

 

Declaramos que recebemos todos os documentos, tomamos conhecimentos de todas as 

informações e das condições dos locais para cumprimento das obrigações e que aceitamos 

todas as exigências contidas no edital supramencionado objeto desta licitação. 

 

 Declaramos que no nosso quadro não existe empregados, servidores púbicos exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra 

 ___________, em __ de ________________ de 2016 

  

  

______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
 

CONTRATO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE E A EMPRESA CONTRATADA PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICAM. 

 
O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.507.548/0001-10, 

com sede no Paço Municipal "Couto Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste ato, representado pelo(a) 

PREFEITO(A) MUNICIPAL, o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) __________, brasileiro(a), inscrito(a) no 

CPF sob n°. ______, juntamente com  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, representada 

por seu Secretário(a), o(a) Senhor(a) ____________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. ____ e 

inscrito(a) no CPF sob o n° ______, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa 

______, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. ____ e Inscrição 

Estadual _____, com sede na _______, neste ato, representada por seu Sócio administrador, o(a) 

Senhor(a) ______, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. ____ e inscrito no CPF sob nº. ______, 

doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na 

Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente de licitação na 

modalidade Tomada de Preços N. XX/201x, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as 

partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 de 21 

de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Tomada de Preços nº 

xx/201x, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, no Termo de 

Referência nº 0x/2016 da Secretaria de Administração. 

1.2. Aplicam-se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria geral 

dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Termo, bem como nos demais 

documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

2.1. DO OBJETO 

2.1.1. Este Termo Contratual tem por objeto a contratação de empresa na prestação de serviços visando: 

elaboração de laudo técnico de condições ambientais do trabalho – LTCAT e de laudos de insalubridade e 

periculosidade, elaboração, implantação, coordenação, assistência técnica ao desenvolvimento e emissão 

do relatório anual do programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO; elaboração, 
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implantação, coordenação, assistência técnica ao desenvolvimento e emissão do relatório de avaliação dos 

resultados do programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, conforme edital e anexos. 

2.1.2. Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e de Laudos de 

Insalubridade e Periculosidade conforme as localidades descritas no item 06, do Termo de Referência; 

2.1.3. Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do 

Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

2.1.4. Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do 

Relatório de Avaliação dos Resultados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Mapa de 

Risco; 

2.1.5. As especificações dos serviços, condições de execução e localidades deverão ser realizados de 

acordo com o Termo de Referencia anexo I deste edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. DO VALOR GLOBAL 

3.1.1. Este instrumento tem o valor global estimado de R$ XXX (---). 

3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, 

emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os 

gastos com carregamento. 

3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos 

com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá 

ser especifica para participação em licitações públicas, bem como as Certidões de Dívida Ativa e Débitos 

Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

 

3.2. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte 

classificação orçamentária:  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1 O presente contrato terá validade por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua 

assinatura, prazo em que o CONTRATADO, deverá prestar os serviços de acordo com a necessidade da 

Secretaria, podendo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, §1º da Lei 8.666 de 

21/06/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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5.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o contratante pagará ao contratado, a quantia relativa à 

execução dos serviços, calculado de acordo com os preços constantes da proposta, já incluídas todas as 

despesas necessárias, sem qualquer ônus adicional para o contratante. 

5.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar incluídas, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como pó exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguro, fretes e outras despesas, de 

qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da contratação, ou 

que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo 

adicional. 

5.3. Os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de recebimento dos serviços, emitido pela 

Secretaria Municipal de Administração, em até 10 (dez) dias, após a aceitação e atesto das notas 

fiscais/faturas. 

5.4. A CONTRATANTE poderá fazer uso dos pagamentos devidos à contratada para compensar 

eventuais penalizações, atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento. 

5.5. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:  

a) Razão social.  

b) Número da nota fiscal,  

c) Data de emissão,  

d) Descrição do fornecimento do objeto  

e) Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de compra/serviço, do 

empenho, identificação da origem da licitação (modalidade/numeração/processo)  

f) Não rasurar as notas.  

5.6. O Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

5.7. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação de 

todas as condições de habilitação da Empresa. 

5.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, agência e 

número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

5.9. Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 

regularize sua situação, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

5.10. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

5.11. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental. 

5.12. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado de Mato 

Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como as Certidões de Dívida 
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Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de Certidões expedidas pelos 

órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

5.13. Escoado o prazo constante no item 5.3, fica a CONTRATANTE constituída em mora, devendo o 

valor indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento, 

segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DOS PRAZOS E LOCAL 

6.1. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 da Lei nº 

8.666, de 21/06/93. 

6.2. Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as exigências dos 

dispostas no termo de referencia; 

6.3. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento: 

a) Recebimento provisório: será lavrado após o início da prestação de serviços e na data da entrega do 

primeiro Documento Fiscal de acordo com o disposto no art. 73, I, alínea "a", da Lei n.º 8.666/1993, não 

implicando em reconhecimento da regularidade da prestação de serviços, nem do respectivo faturamento; 

b) Recebimento definitivo: será lavrado até o encerramento da vigência contratual, de acordo com o 

disposto no art. 73, I, alínea "b", da Lei n° 8.666/1993, compreendendo a aceitação do objeto, segundo a 

quantidade, características e especificações técnicas contratadas; 

c) Certificação: será lavrada no mesmo prazo do “Recebimento Definitivo”, e compreende a execução do 

objeto, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, previdenciária e trabalhista da 

CONTRATADA e o cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas; 

d) Não sendo o caso de Termo Circunstanciado, o “Recibo” supre os efeitos do “Recebimento Provisório” e 

a “Certificação” supre os efeitos do “Recebimento Definitivo”; 

e) O não cumprimento pela CONTRATADA de todas as condições para a “Certificação”, implicará em 

suspensão do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por eventuais ônus decorrentes 

de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento apresentado, sem 

prejuízo das penalidades contratuais previstas. 

6.4. O Município de Várzea Grande não se responsabilizará por quaisquer obrigações não previstas neste 

instrumento nem fará adiantamentos de valores à CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcará 

com despesas operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA na execução do 

objeto contratado. 

6.5. A prestação dos serviços será contínua, na melhor forma que convir à Secretaria solicitante. Sendo 

que qualquer irregularidade na prestação do serviço sofrerá as sanções previstas neste edital.  

6.6. A entrega deverá ocorrer na Secretaria Municipal de Administração/Superintendência de Gestão de 

Pessoas, no horário compreendido entre 12:00 h às 17:00 h, de segunda a sexta feira (dias úteis) no 

endereço que segue: Av Castelo Branco n° 2.500, Bairro Água Limpa, Várzea Grande – MT. 
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6.7. Todo e qualquer gasto necessário ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como 

os encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu 

transporte, serão de inteira responsabilidade da contratada.  

6.8. Havendo paralisação justificada da prestação dos serviços, o prazo do contrato será acrescido de 

tantos dias quantos os da paralisação, sem qualquer ônus para o Município.  

6.9. A justificativa para paralisação dos serviços som ente será considerada se apresentada por escrito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e aceita pelo Município.  

6.10. DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT E DOS LAUDOS 

DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

6.10.1. A contratação de justifica pela necessidade de atendimento a Instrução Normativa INSS/PRES n° 

20 de 11 de outubro de 2007 que obriga as empresas a elaborarem um laudo Técnico das Condições 

Ambientais de Trabalho – LTCAT, atendendo também à Portaria n° 3.311 de 29 de novembro de 1989, aos 

dispostos nas NR´s Normas Regulamentadoras n° 07 e n° 09, do Ministério do Trabalho e Emprego, 

aprovada pela Portaria n° 3.214 de junho de 1978, que determina que as empresas elaborem anualmente 

um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e 

preservação da Saúde do conjunto dos seus servidores e um Programa de prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, com o objetivo de identificar os riscos ambientais e propor medidas de controle que 

neutralizem ou minimizem os agentes agressivos à saúde dos servidores.  

6.10.2. O relatório deverá ser entregue no máximo até 120 (cento e vinte dias) dias, após a assinatura do 

contrato, em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou 

MICROSOFT EXCEL e 01 (uma) cópia impressa, devidamente assinada. 

6.11. DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO 

6.11.1. Planejamento, Elaboração e Assistência Técnica ao Desenvolvimento do PCMSO, contendo 

completa descrição das ações preventivas, em observância às prescrições normativas descriminadas na 

NR-7, com a previsão das ações de saúde a serem executadas nos períodos indicados no planejamento 

anual, o número e a natureza dos exames médicos a serem realizados nos estabelecimentos. 

6.11.2. Elaboração do Relatório Anual do PCMSO, previsto neste termo, de acordo com os normativos 

previstos na NR-7, contendo a descrição completa das atividades desenvolvidas, durante o período 

contratual, com elaboração de quadro comparativo entre as ações de saúde propostas no planejamento 

anual e as ações efetivamente realizadas no período, além da elaboração do Quadro III, proposto na NR-

7.  

6.11.3. O relatório deverá ser entregue, no máximo, até 30 (trinta) dias, antes do encerramento do prazo 

contratual em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou 

MICROSOFT EXCEL e 0 1 (uma) cópia impressa, devidamente assinada. 

6.12. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA 

6.12.1. Elaboração, Planejamento e Assistência Técnica no desenvolvimento da execução do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, contendo completa descrição das ações preventivas, em 
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observância às prescrições normativas discriminadas na NR-9 a serem realizadas nos estabelecimentos 

mencionados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato. 

6.12.2. Assistência Técnica em Segurança do Trabalho, nas demandas internas e judiciais. 

6.12.3. Elaboração de Mapa de Risco, de acordo com os normativos previstos na NR-05 do Ministério do 

Trabalho, contendo as identificações dos locais e dimensão do grau de cada risco. 

6.12.3. O Relatório deverá ser entregue, no máximo, até 30 (trinta) dias do final do prazo contratual, em 

arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou MICROSOFT EXCEL e 

01 (uma) cópia impressa, devidamente assinada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da 

prestação dos serviços, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. Caberá ao servidor da Secretaria Administração/Superintendência de Gestão de Pessoas Sr. Marcos 

Rodrigues a Silva, portador do CPF/MF n. 473.949.191-53, matricula n. 31375, a fiscalização da execução 

dos serviços ora contratados: 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 

8.1. Não haverá atualização monetária e nem revisão de preços. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A CONTRATADA se responsabiliza civil e penalmente por todos os atos praticados pelos seus 

empregados na execução do contrato, além de assumir os seguintes encargos e as obrigações elencadas 

no Termo de Referência - Anexo I deste Edital: 

9.1.1. 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; 

9.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no 

art. 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 

9.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do contrato, até 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato; 
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9.1.4. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite estabelecido no subitem 

9.1.3 anterior. 

9.2. Para a presente prestação de serviços a CONTRATADA deverá obedecer integralmente às prescrições 

constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria 

Mtb nº 3.214, de 08/06/1978, em observância ao contido no Art. 200 da CLT, redação dada pela Lei nº 

6.514, de 22/12/1977; 

9.3. A CONTRATADA, sempre que requisitada, deverá prestar assistência técnica para desenvolvimento 

das etapas projetadas nos programas preventivos, bem como para elaboração de informes atinentes ao 

exercício de atividades sob a ação de agentes nocivos, em conformidade com as disposições contidas nas 

instruções normativas emanadas do INSS/MPS, sempre que necessário, procedendo aos levantamentos 

técnicos dos ambientes de trabalho; 

9.4. Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser repassadas, por 

escrito, pela CONTRATADA e CONTRATANTE, visando as providências necessárias; 

9.5. A CONTRATADA no ato da assinatura do contrato deverá informar por escrito a relação dos 

profissionais que irão executar os serviços, principalmente o médico coordenador do PCMSO de cada 

unidade durante a vigência do contrato; 

9.6. Caberá à CONTRATADA a tarefa de orientar, propor soluções corretivas e preventivas, observando e 

solicitando providências da CONTRATANTE atinentes aos locais de trabalho, relacionando-se com os 

prepostos da CONTRATANTE nas questões de Segurança e Medicina do Trabalho e mantendo 

entrosamento constante com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou com o responsável 

da Companhia pelo cumprimento da NR-5; 

9.7. Havendo impedimentos de natureza operacional ao cumprimento das etapas de trabalho, em especial 

quanto às avaliações qualiquantitativas dos agentes de risco, as atividades deverão ser prontamente 

reprogramadas pela CONTRATADA junto aos prepostos da CONTRATANTE, encarregados das questões de 

Segurança e Medicina do Trabalho; 

9.8. Observar com critério todas as especificações para elaboração dos Laudos Técnicos conforme o Termo 

de Referência; 

9.9. Observar o cumprimento das Normas Administrativa da CONAB, relativa aos exames médicos de 

saúde ocupacional; 

9.10. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, pelo não cumprimento das obrigações 

atinentes aos serviços a serem prestados, exceto nos casos, por motivos estranhos à sua vontade, tais 

como: força maior comprovada, impossibilidade notória em face de instruções determinantes dos Órgãos 

Públicos, judiciais ou de classe, bem como caso fortuito; 

9.11. Manter a regularidade fiscal e documental durante todo o período contratado exigidos na habitação 

da licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Cabe ao município atender a CONTRATADA no que tange o desempenho de sua obrigação, dentro da 

normalidade do Contrato. 
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10.2. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste Contrato através de preposto 

devidamente designado. 

10.3. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços. 

10.4. Observar todas as orientações fornecidas pela CONTRATADA, visando o cumprimento das NRs 7 e 9 

da Portaria MTb nº 3.214/1978. 

10.5. Permitir a entrada de funcionários da CONTRATADA, no período de vigência deste contrato, nas 

dependências da CONTRATANTE, sempre acompanhados de servidor do município, e com aviso prévio 

para realização dos serviços contratados. 

10.6. Providenciar mediante o pedido do médico (Coordenador do PCMSO da CONTRATADA), os meios 

necessários à realização dos exames laboratoriais de seus empregados, através do Sistema de Único de 

Saúde (SUS). 

10.7. Será de responsabilidade da CONTRATANTE o cumprimento das disposições indicadas pela 

CONTRATADA as quais deverão subordinar-se às diretrizes provenientes do órgão Regional do Ministério 

do Trabalho. 

10.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 

10.9. Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas previstas no artigo 

80, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pelo Município ou bilateralmente, em 

atendimento à conveniência administrativa, conforme os casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 

nº. 8.666/93 e suas respectivas atualizações, podendo ser: 

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que, haja 

conveniência para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I 

a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as 

consequências previstas abaixo. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual poderá ser: 

I - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

II - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido; 
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III - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 

80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

12.3. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos 

termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

13.1. A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 

ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 

execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficara impedida de 

licitar e contratar com o Município de Várzea Grande, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste e demais cominações legais.  

§ 1º Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual:  

a) 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência;  

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual;  

c) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 

desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o município, em face da menor gravidade do fato e mediante a motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;  

§ 2º O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada 

da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a 

contar da aplicação da sanção.  

§ 3º As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa.  

13.1.1. O recolhimento das multas referidas nos subitens 23.1 deverá ser feito através de guia própria, 

ao Município de Várzea Grande, no prazo máximo de três dias úteis a contar da data em que for aplicada 

a multa.  

 

13.2. ADVERTÊNCIA 

13.2.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não acarretem 

prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 
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b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a 

sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior ao 

estipulado no contrato. 

13.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a 

ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente 

ajustado, respeitado o limite legal. 

13.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

II. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

13.5 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes 

culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 

10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação. 

13.6 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

I. por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços contratados; 

II. por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a. não concluir os fornecimentos e/ou os serviços contratados; 

b. se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à 

sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c. prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d.  cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a 

rescisão do contrato. 

III. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

13.7 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

13.8  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos 

casos a seguir indicados: 
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1. condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

2. prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

3. demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude 

de atos ilícitos praticados, tais como: 

a. praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses 

escusos ou má-fé; 

b. apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 

tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

13.9 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência 

acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

13.10 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do 

interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

15.1. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Termo de Referencia 

que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de 

acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação 

introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao disposto 

na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo do presente contrato. 

b) Integra este Contrato o disposto da Tomada de Preços nº xx/201x, conforme descrito no Edital e seus 

Anexos e as propostas da contratada para cada item. 
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c) É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

d) Os serviços especificados no Edital não excluem outros similares que porventura se façam necessários 

para a boa execução dos mesmos. 

e) É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a vigência do contrato, a contratação 

de empregado pertencente ao quadro de pessoal do município. 

f) A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do Contrato, salvo se houver 

prévia autorização do município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem 

ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da 

Lei 8.666 de 21/06/93.  

Várzea Grande/MT, xx de xxx de 201x. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

NOME:.......................................................................................CPF:...................................  

NOME:.......................................................................................CPF:................................... 

 

Minuta contrato elaborada pela Sup. Contratos/SAD 

 


