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PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 

TIPO: MENOR PREÇO - LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 135/2019 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS 

DO SUL/PR. 

 

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e alterações, 

Decreto Municipal nº 35/2006, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e a Lei Municipal nº 513/2010. 

 

DATA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 24 de maio de 2019, às 09h15min. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 24 de maio de 2019, às 09h30min. 

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, situada na Av. 

Brasil, 277, Centro – Agudos do Sul/PR. 

 

O edital completo estará à disposição dos interessados dos dias 10 de maio a 24 de maio de 2019, no 

Departamento de Compras e Licitações. 

 

Agudos do Sul/PR, 08 de maio de 2019. 

 

 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
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1- INTRODUÇÃO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, torna público que realizará na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Av. Brasil, nº 277, cidade de Agudos do Sul, Estado do 
Paraná, CEP 83850-000, abertura do PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento pelo critério de MENOR 
PREÇO - LOTE, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, que institui a modalidade Pregão, Lei nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Decreto Municipal nº. 35/2006 que regulamenta a 
modalidade Pregão para aquisição de bens e serviços comuns deste Município e Lei Complementar 123 
de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei 147/2014), e Lei Municipal nº 513/2010, bem como as 
cláusulas abaixo descritas. 
 
1.2. A entrega dos envelopes de proposta de preços e de documentação deverá ser feita até o dia 24 
de maio de 2019, às 09h15min, no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Agudos do Sul – 
à Av. Brasil, 277 – CEP 83.850-000 – Agudos do Sul, Estado do Paraná, não se permitindo atrasos, 
mesmo involuntário, considerando-se como horário de entrega, o protocolado no Setor de Protocolo. 
1.2.1. Serão aceitos os envelopes encaminhadas por via postal, desde que sejam remetidos ao endereço 
indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da 
proposta e documentação, não se admitindo a entrega em outro local. 

 
1.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Proposta” e “Documentação” 
enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser entregues após o horário estabelecido no 
“preâmbulo” deste Edital, serão consideradas como não recebidas. 
 
1.3. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, no dia 24 de maio de 2019, às 09h30min, de acordo com 
a legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, o processo 
será suspenso e a Pregoeira emitirá comunicado, informando a nova data para o recebimento das 
propostas e/ou recebimento dos lances. 

 
1.1. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para: 
 
1.5.1 – credenciamento dos interessados; 
1.5.2 – recebimento da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
1.5.3 – recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação 
dos licitantes; 
1.5.4 – análise das propostas de preços para fins de classificação dos licitantes para a etapa de 
apresentação de lances verbais; 
1.5.5 – realização da etapa de apresentação de lances verbais; 
1.5.6 – avaliação dos documentos habilitatórios do(s) licitante(s) que tiver(em) apresentado a(s) 
melhor(es) proposta(s); 
1.5.7 – recebimento de eventual(is) recurso(s); e 
1.5.8 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, no caso de inexistir recurso. 
 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, nomeados 
pelo Decreto nº 12/2019; 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1. Para fins deste pregão o objeto se constitui na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL/PR, conforme especificações do Termo de Referência no anexo 
I deste Edital. 
 
2.2. A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO - LOTE. 
 
3 – DO EDITAL  
 
3.1. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, 
Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no site www.agudosdosul.pr.gov.br ou por solicitação no e-mail 
licitacao_agudos@hotmail.com, devendo a licitante interessada enviar solicitação, informando razão 
social e CNPJ/MF da empresa. 
 
3.2. As dúvidas e esclarecimentos necessários para a formulação das propostas, deverão ser 
encaminhadas ao Departamento de Compras e Licitação, para o seguinte endereço eletrônico: 
licitacao_agudos@hotmail.com 
 
3.3. As dúvidas, informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 
Edital, deverão ser dirimidos somente pelo Departamento de Compras e Licitação mediante solicitação 
por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem as exigências deste EDITAL e seus 
Anexos. 

4.2. Não será permitida a participação de firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata 
ou que se encontre incursa nas penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no Art. 
87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da 
Administração Pública), da Lei 8.666/93. 

4.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, servidor ou dirigente deste Município de 
Agudos do Sul. 

4.4. Só poderão participar da presente licitação empresas regularmente estabelecidas, cujas finalidades e 
ramo de atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão Presencial, e que satisfaçam 
integralmente as condições deste Edital. 

4.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer valer o direito de prioridade 
no desempate (artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006) deverá apresentar a 
declaração expressa do seu regime de tributação diretamente a Pregoeira, no início da 
sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02. 

5 - CREDENCIAMENTO 

5.1. Nas reuniões da presente licitação será admitida a participação ativa de apenas um representante 
por licitante, especificamente designado, cabendo ao mesmo apresentar suas credenciais a Pregoeira na 
data de abertura dos envelopes n.º 01, através de documento de nomeação para representação no 
procedimento licitatório, conforme Modelo do Anexo VII, devendo ainda identificar-se, exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento em cópia legível. 
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5.2. Por credenciais entende-se: 
 
a) Habilitação do representante, mediante instrumento comprobatório, com poderes para representar a 
empresa e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. O instrumento 
comprobatório deve ser: 
 

a.1)  Instrumento público ou 
a.2)  Instrumento particular com firma reconhecida,  no qual se declare expressamente ter 

poderes para a outorga, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ex. contrato social, 
ata de eleição de diretoria). 

 
b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para representar e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame.  
 
5.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original; cópia autenticada 
ou cópia simples, acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira e equipe de 
apoio. 
 
5.4. É facultado a Pregoeira na falta de apresentação do ato de investidura do outorgante (ex. contrato 
social, registro cadastral) verificar junto ao site da Receita Federal o quadro de sócios e administradores 
do licitante. 
 
5.5. Não havendo credenciamento do representante da empresa, o envelope proposta da mesma será 
aberto, porém, o representante não poderá dar lances. 

5.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada da fase de lances, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

6 – PRÉ - HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes deverão apresentar diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 
01 e 02, Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no Anexo VII, podendo ou não ser entregue num terceiro envelope. 

6.2. Deverão apresentar a Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação num terceiro envelope, as licitantes que optarem por encaminhar os Envelopes n.º 01 e 
02 (proposta e documentação) via postal. 

6.2.1. Na hipótese de não apresentação da declaração e/ou de sua apresentação em desconformidade 
com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria sessão, desde que 
possua representante legal com poderes para fazê-lo presente à sessão. 
 
6.3. Para obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, o licitante deverá apresentar 
diretamente a Pregoeira, no início da sessão fora dos Envelopes n.º 01 e 02, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), 
conforme o modelo constante no Anexo VII. 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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7.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e conter, ainda, na parte externa e frontal além da razão social da empresa, os 
seguintes dizeres: 

Envelope contendo a proposta: ENVELOPE nº. 01: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 
 
Envelope contendo os documentos de habilitação: ENVELOPE nº. 02: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.° ......./2019 
ABERTURA: ............ / .......... / ............. ÁS ......:....... HORAS 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ............................................ 
CNPJ:............................................................ 
ENDEREÇO: ................................................. 
EMAIL: .............................. 

8 - DA PROPOSTA - Envelope nº. 01 

8.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente 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. 
 
8.2. A proposta deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 
b) Número do pregão; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações 
contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por LOTE; 
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data para o recebimento 
e abertura dos envelopes desta licitação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de 
preços da licitante, importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias; 
f) Valor da oferta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso. No caso de divergência 
entre esses valores, será considerado válido aquele grafado por extenso; 
g) Conter a declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, podendo para tanto utilizar o modelo no anexo deste edital. 
h) A proposta deverá conter ainda, o contato, telefone, e-mail da pessoa responsável pelo recebimento 
das autorizações de fornecimento e demais documentações referentes ao processo licitatório. 
h) A proposta deverá conter ainda, o contato, telefone, e-mail da pessoa responsável pelo recebimento 
das autorizações de fornecimento e demais documentações referentes ao processo licitatório. 
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8.3. No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer aos 
descritivos e características do modelo de proposta.  

8.4. Na proposta da licitante deverá conter com clareza as especificações do serviço a ser cotado sob 
pena de desclassificação do LOTE na ausência desta informação, observando que as características do 
serviço a ser cotado deverão ser iguais ou superiores às mencionadas. 

8.5. Será desclassificada a proposta com preço manifestamente incompatível ou superiores aos 
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.5.1. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para os produtos, objeto desta 
licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 
interpretação por parte da licitante. 

8.6. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tributárias, material, embalagens, fretes, seguros, tarifas, depósitos, descarga (mão-de-
obra, equipamentos ou qualquer despesa), transporte, deslocamentos de profissionais, responsabilidade 
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os produtos, objeto desta licitação. 

8.7. Entende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 
para-fiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, os instituídos por leis sociais, 
administração, lucros, impressos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, 
alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

8.8. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital. 

8.9. Não será permitida qualquer alteração dos preços durante a validade da Ata de registro de preços, a 
qual terá a validade de 12 (doze) meses. 

8.9.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes a concessão de 
reajustamentos dos preços, em face da superveniência de fatos imprevisíveis no momento da entrega da 
proposta. 

8.10. A Pregoeira solicitará para o proponente, sempre que houver indicio de a proposta ser 
incompatível, documentação que comprove que a empresa tem condições de praticar o valor ofertado. 

9 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº. 02 

9.1. Para a habilitação o proponente licitante deverá apresentar, inserido no envelope N.º 02, 
documentação relativa à habilitação Jurídica e Fiscal: 
 
9.1.1. Os documentos indispensáveis para comprovação da Regularidade Fiscal, Habilitação 
Jurídica, Qualificação Técnica e Econômico-Financeira que de acordo com a legislação em vigor, 
deverão ser apresentados são os seguintes: 
 
9.1.2. As declarações de enquadramento de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, bem como 
as demais declarações exigidas neste edital, deverão ser apresentadas em original. 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com prazo de emissão não 

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, inclusive a última alteração contratual, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de 
sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. (Se este(s) 
documento(s) já estiver(em) sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária 
a sua reapresentação no envelope de habilitação); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, emitida pela Receita Federal, através do site www.receita.fazenda.gov.br. 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da 
empresa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CFR, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; expedido pela Caixa Econômica Federal, 
através do site www.caixa.gov.br. 

f) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br 

g) Declaração, nos moldes do anexo IV deste edital, sob as penas da Lei, que: 
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Agudos do 
Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 
suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

h) Prova de registro da licitante, no Conselho Regional de Medicina para o Programa de 
Controle de Saúde Ocupacional no estado sede da Licitante em plena validade, bem como 
registro no referido conselho do profissional que irá prestar os serviços. 

i) Prova de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia para o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais no estado sede da Licitante em plena validade, bem como 
registro no referido conselho do profissional que irá prestar os serviços. 

j) Prova de inscrição do profissional responsável técnico pela empresa no MTb (Ministério do 
Trabalho; 

k) A empresa deve comprovar ter em sua equipe pelo menos: 
j.1) 1 (um) médico do trabalho - médico portador de certificado de conclusão de curso de 
especialização em Medicina do Trabalho, ou portador de certificado de residência médica em área 
de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por 
universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em Medicina; comprovante de 
registro no CRM. 
Acompanhada da Declaração de responsabilidade, indicando os responsáveis técnicos pela 
execução dos serviços objeto desta licitação, conforme anexo VIII do edital,  

l) Comprovação de que o profissional responsável pertence ao quadro de pessoal da 
empresa, através da ficha de registro de empregados, autenticada junto a Delegacia Regional do 
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Trabalho – DRT ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de 
trabalho, ou, através de contrato de prestação de serviços, salvo quando o mesmo for sócio ou 
diretor, o que deverá ser informado para conferência no documento constitutivo (já apresentado). 
m) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal 

do estabelecimento licitante da Pessoa Jurídica, com o ramo de atividade condizente com o objeto 
licitado; 

n) Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente; 
o) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com prazo de emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados 
retroativamente da data de abertura da licitação; 

p) Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte:  
1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído 
do site da Secretaria da Receita Federal, através do site 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/Con
s ultarOpcao.aspx, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração 
prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.  
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do 
Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

q) No mínimo 02 (dois) atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem o bom desempenho da licitante em serviços de medicina e segurança do trabalho 
semelhantes em características ao objeto licitado; 

 
9.1.2. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 60 (sessenta) dias a 
partir da data de emissão. 
 
9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
  
9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
9.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
9.3. Os documentos elencados no item 9.1.1., deverão ser apresentados em original ou fotocópia 
autenticada por cartório competente. Em caso de apresentação dos referidos documentos sob a forma de 
fotocópia simples, a aceitação dos mesmos fica condicionada ao acompanhamento do respectivo original, 
para que a Pregoeira possa fazer a devida autenticação. A autenticidade dos documentos pela Pregoeira 
ou Membros da Equipe de Apoio será feita durante a sessão. 

9.4. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de 
consulta realizada pela Pregoeira. 
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9.5. Os documentos serão rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes presentes. 
A validade dos documentos será conferida e, no caso da data de qualquer documento solicitado estar 
vencida, a(s) licitante(s) será(ão) INABILITADA(S). Este documento fará parte do Processo Licitatório. 

9.6. É de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas dos documentos. 

9.7. O não atendimento ao solicitado acarretará na inabilitação da empresa participante. 

9.8.  Como condição ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira, auxiliado por sua equipe de apoio, verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/cnep); 

 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
e) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-
licitar/54/area/49); 

 
9.8.1.  Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

10.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 
mínima de 10 (dez) minutos. 

10.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação. 

10.3. Uma vez iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado o credenciamento 
e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, não sendo 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste pregão. 

10.4. Abertos os envelopes nº 01 – PROPOSTA, pela Pregoeira, este efetuará rubrica, conferência, 
análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste edital. 
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10.5. A análise das propostas pela Pregoeira visará à verificação do atendimento das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências essenciais do edital. 

10.6. A Pregoeira classificará para a fase seguinte a licitante que apresentar o MENOR PREÇO - LOTE e 
aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) relativamente à de MENOR PREÇO. 

10.6.1. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 

10.6.2. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir 
a ordem da apresentação dos lances. 

10.6.3. Para efeito de classificação das propostas considerar-se-á o MENOR PREÇO - LOTE. 

10.7. A Pregoeira convocará as licitantes classificadas conforme item 10.6 para a apresentação de lances 
verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 

10.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão 
da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 

10.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.  

10.9. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO - LOTE. 

10.10. Em seguida, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.11. Sendo aceitável a proposta de MENOR PREÇO - LOTE, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências 
habilitatórias, conforme estabelecido neste Edital. 

10.11.1. Caso a oferta não seja aceita ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar diretamente 
com o novo proponente, até a apuração da proposta que atenda ao Edital. 

10.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.13.  Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes presentes. 
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10.14. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital, que se 
opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes ou apresentarem cotação de valor zero. 

10.15. Vícios de mera formalidade ou sanáveis no momento do certame pelo credenciado da licitante não 
implicarão a sua inabilitação ou desclassificação. 

11 - DA IMPUGNAÇÃO, DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá a Pregoeira 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

11.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

11.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Caso não haja recurso, ou após julgado este, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora, encaminhando o processo para homologação por parte da Prefeita Municipal. 

11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

11.7. Não será aceita impugnação nem intenção de recurso e nem mesmo a interposição de recurso via 
fax e e-mail, somente PROTOCOLADOS na Prefeitura Municipal de Agudos do Sul. 

11.8. O Município poderá adiar ou revogar o presente pregão por interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta. Deverá anular 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Agudos do 
Sul com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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12.2. Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta será devolvida à 
proponente para as devidas correções. 
 
12.3. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
contratada.  
 
12.3.1. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
12.4. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de 
Agudos do Sul, CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-000 - 
Agudos do Sul – PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, 
indicando-se ainda os serviços realizados. 
 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados, objeto desta licitação, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
02.01.04 Administração  
02.01.04.122 Administração Geral  
02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE  
02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades da Administração Geral 

23-3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
24-3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
 

14 - REAJUSTE: 
 
14.1. O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 
9.069/95, exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando 
poderá ser promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, 
tomando-se por base o índice do INPC. 

 
15 - DO CONTRATO 
 
15.1. A licitante vencedora, após homologação, deverá assinar o “Termo de Contrato”, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81, da Lei nº 8.666/93; 
 
15.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, conforme estabelecido no 
subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93; 
 
15.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação 
estabelecida pela Comissão para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93; 
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15.4. Tendo em vista tratar-se de serviços que serão executados no âmbito do Estado do Paraná, os 
registros no CREA exigidos neste Edital deverão ser vistados pelo CREA/PR caso a licitante tenha sua 
inscrição no CREA de outro Estado. Esta exigência somente deverá ser atendida pela proponente 
vencedora da licitação para fins de assinatura do contrato. 
 
16 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. O acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da servidora 
JAQUELINE GOETEN DE LIMA, matrícula nº 2246, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.2. Os servidores designados anotaram em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
- fiscalizar e atestar a prestação dos serviços, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
estabelecidas neste edital; 
- comunicar eventuais falhas na prestação dos serviços, cabendo à licitante vencedora adotas as 
providências necessárias; 
- garantir à licitante vencedora toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 
relacionados com a prestação dos serviços. 
- emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 

 
16.3. A fiscalização exercida pelo município não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da licitante 
vencedora pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
17 – DO PRAZO 

17.1. O prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, a partir da 
data da assinatura do contrato, podendo ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 
de 21.06.93. 

18 - DAS SANÇÕES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 

18.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em executar o objeto contratado, após o prazo 
estabelecido na Ordem de Serviço, sujeitará a licitante vencedora à multa compensatória de 20% (vinte 
por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 

18.2. Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 

18.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública por prazo de até 02 (dois) anos.  
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18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção aplicada. 

18.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 

18.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 

18.7. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de 
Agudos do Sul em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

18.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, após regular processo administrativo 
apuratório, conforme instrução normativa nº 001/2018.  

18.9. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa. 

19 – CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

19.2. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 

19.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, a Pregoeira e a equipe de 
apoio. 

19.4.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento. 

19.5. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de 
lance permanecerão em poder da Pregoeira durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após 
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados. 

19.6. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º. Inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 
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19.7. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.                           

19.8. Fazem parte integrante deste Edital: 

- Anexo I: Termo de Referência; 
- Anexo II: Minuta do contrato; 
- Anexo III: Modelo de Proposta; 
- Anexo IV: Modelo de Declarações; 
- Anexo V: Modelo de Credenciamento; 
- Anexo VI: Modelo de Declaração de Requisitos; 
- Anexo VII: Modelo de Declaração de ME ou EPP 
- Anexo VIII: Modelo de Declaração de Responsabilidade; 

19.9. Para dirimir eventuais duvidas que venham a surgir da presente Licitação fica eleito o Foro Regional 
Metropolitano de Fazenda Rio Grande, Paraná. 

19.10. O Presente procedimento reger-se-á pelo disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02, 
bem como as normas de Direito Público, sendo os casos omissos resolvidos pela Pregoeira em 
observância das normas supra. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

I.I – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS 
DO SUL/PR, conforme especificações abaixo: 
 
LOTE ÚNICO 

    VALOR MÁXIMO 
ITEM UND. QTDE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNITÁRIO TOTAL  

1 MÊS 12 

Disponibilização de atendimento de 
um médico do trabalho, para 
atendimento dos servidores, 1 vez no 
mês, por 8 (oito) horas, para no 
mínimo 30 (trinta) consultas no dia 
marcado para atendimento. 

R$ 2.796,96 R$ 33.563,52 

02 UN 1 

Elaboração de LTCAT (Laudo Técnico 
das Condições Ambientais do 
Trabalho)  
(para cada função por grupo de 
exposição - conforme quadro abaixo 
constante do item I.IV) 

R$ 13.545,25 R$ 13.545,25 

03 UN 1 

Elaboração de LTI (Laudo Técnico de 
Insalubridade) 
(para cada função por grupo de 
exposição - conforme quadro abaixo 
constante do item I.IV) 

R$ 7.757,75 R$ 7.757,75 

04 UN 1 
Elaboração de PCMSO (Programa de 
Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) 

R$ 7.478,53 R$ 7.478,53 

05 UN 1 
Elaboração de PPRA (Programa de 
prevenção de riscos ambientais).  R$ 13.799,22 R$ 13.799,22 

06 UN 35 Emissão de PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário) R$ 51,03  R$ 1.786,05 

07 UN 1 Laudo Técnico de Periculosidade (LTP) R$ 6.194,25 R$ 6.194,25 

08 UN 450 

Realização de Exames Clínicos 
Ocupacionais: 
-Admissional 
-Demissional 
-Periódico 
-Retorno ao Trabalho 
-Readaptação/Mudança de Função. 

R$ 86,26 R$ 38.817,00 

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO R$ 122.941,57 
 
I.II. A PROPOSTA DEVE CONTER O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO LOTE e o PRAZO DE VALIDADE da 
proposta (não inferior a 60 dias).  
 
I.III. O número atual de servidores (entre estatutários, cargos comissionados e agentes públicos) é de 
aproximadamente 340 (trezentos e quarenta) servidores, podendo variar para mais conforme novas 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 17 de 39 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

contratações a serem feitas pelo Município ou para menos de acordo com as eventuais vacâncias do 
cargo. 

 
II. QUADRO DE FUNÇÕES PARA ELABORAÇÃO LTCAT/LTI/LTP: 
SECRETARIA FUNÇÕES/Qnt 
Sec. De Administração e finanças Administrativo: 25 

Serviços Gerais: 1 
Fiscal de Tributos: 1 
Motorista Veículos Leves: 2 
 

Sec. De Educação, Cultura e Esporte Administrativo:13 
Agente de Serviços Gerais:  19 
Motorista de Veículos Leves e de médio e 
grande porte (micro-ônibus e ônibus):11 
Nutricionista: 01 
Professores de series iniciais: 44 
Professores de educação infantil: 30 
Monitor de alunos: 01 
Psicóloga: 1 
 

Sec. De Assistência e promoção social Administrativo: 5 
Serviços Gerais: 5 
Conselheiros tutelares: 5 
Assistente Social: 1 
Motorista de veículos Leves: 2 
Educador Social: 2 
Psicóloga: 1 
 

Sec. Saúde Administrativo: 7 
Agente comunitário de saúde: 18 
Agente de Combate a endemias: 1 
Serviços gerais: 7 
Atendente de farmácia: 1 
Auxiliares de consultório odontológico: 2 
Dentista: 1 
Enfermeiro: 9 
Farmacêutico: 1 
Fonoaudióloga: 1 
Medico: 1 
Motoristas: 13 
Psicóloga: 1 
Técnico enfermagem: 13 
 

Sec. Agricultura e Meio Ambiente Administrativo: 5 
Operador de Maquinas: 3 
Gari: 1 
Operário Braçal: 1 
Serviços Gerais: 5 
 

Sec. De Obras e Serviços Serviços Gerais: 1 
Agentes Operacionais: 7 
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Motorista de Veículos leves: 2 
Motorista de Veículos pesados: 4 
Operador de Maquinas: 14 
 

Procuradoria Geral Administrativo: 1 
Advogada: 2 
Procuradora: 1 
 

 
III. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços deverão ser prestados na sede do Município de Agudos do Sul/PR (localizado 
aproximadamente 70 KM de Curitiba/PR), principalmente atendendo a necessidade de evitar gastos com 
deslocamento dos servidores para realização dos atendimentos, bem como visando a otimização do 
tempo gasto para tal.  
 
III.I. O Município disponibilizará sala própria, bem como insumos e ferramentas, para atendimento pelo 
médico do trabalho e para as atividades do técnico de segurança do trabalho, ficando a critério da 
CONTRATADA a utilização de unidade móvel ou a disponibilização de outro local apropriado para 
realização dos exames na sede do Município de Agudos do Sul/PR, devendo indicar em sua proposta de 
preços qual meio disponibilizará para realização dos atendimentos.  
 
III.II. A contratada deverá entregar os laudos e prestar os serviços em locais, horários e prazos indicados 
na requisição de empenho. 
 
IV.  DO PAGAMENTO 
 
Pela execução dos serviços contratados o CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA o valor 
correspondente aos serviços efetivamente prestados, mediante apresentação das faturas respectivas, 
emitidas de acordo com os serviços prestados.  
 
IV.I. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a apresentação das faturas dos serviços 
executados e da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Agudos do 
Sul. 
 
IV.II. A CONTRATADA deverá apresentar, junto a nota fiscal de prestação dos serviços, obrigatoriamente, 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRE e a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT.  
 
IV.III - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
IV.IV - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário. 
 
V. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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V.I. Serão obrigações da CONTRATADA:  
a) Executar o objeto do contrato empregando todos os serviços, materiais e equipamentos disponíveis 
para o melhor atendimento dos servidores do Município de Agudos do Sul/PR; 
b) Cumprir todas as normas legais e técnicas relativas ao contrato em questão, incluindo as normas 
internas do Município de Agudos do Sul, quando aplicáveis, bem como as normas éticas de cada 
profissão;  
c) Iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias úteis a partir da assinatura do contrato;  
d) Entregar os Programas/Laudos obrigatórios (PCMSO, PPRA e LTCAT, LTI) dentro de, no máximo, 60 
(sessenta) dias contados da assinatura do contrato;  
e) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
providenciar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução dos 
serviços contratados;  
f) Contar com Técnico em Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do 
Trabalho que sejam seus funcionários ou prestadores de serviços habituais, com as devidas habilitações 
registradas no Ministério do Trabalho, e estarem devidamente inscritos e ativos nos respectivos 
Conselhos de Classe, e com no mínimo três anos de experiência na área objeto deste termo;  
g) Indicar o(s) médico(s), com especialização em medicina do trabalho devidamente comprovada que 
será responsável técnico pela coordenação dos Programas contratados, bem como pela execução do 
contrato;  
h) Realizar todo os atendimentos na sede do Município de Agudos do Sul/PR;  
i) Corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, os exames ou outros atendimentos, efetuados em que se verifiquem falhas técnicas que 
prejudiquem o raciocínio clínico sobre tal exame ou que não atendam às normas legais ou aos Consensos 
da Prática Médica;  
j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições e situações 
autorizadas pela CONTRATANTE;  
k) Garantir que todo seu corpo funcional adote as melhores técnicas para o atendimento dos servidores 
amparados por este contrato, em estrita observância aos preceitos éticos de cada profissão;  
l) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do serviço prestado, assumindo todas as despesas 
necessárias ao cumprimento do objeto contratado;  
m) Garantir aos servidores um atendimento cordial, urbano, zeloso e eficiente por parte de sua equipe de 
colaboradores;  
n) Exercer efetiva fiscalização dos serviços contratados, para que os mesmos sejam executados nos 
prazos previstos e de acordo com todas as exigências acordadas;  
o) Apresentar mensalmente a Nota Fiscal fazendo referência ao contrato vigente;  
p) Disponibilizar mensalmente para a CONTRATANTE planilha de detalhamento dos serviços prestados; 
q) Em face da natureza pessoal e técnica dos serviços contratados, fica expressamente estabelecida a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO pelos danos e consequências causados diretamente ao 
CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do contrato; 
r) São, igualmente, de inteira responsabilidade do CONTRATADO, todos os encargos tributários, 
trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes do contrato e de sua execução, com inteira 
exclusão de qualquer responsabilidade do CONTRATANTE, sendo vedado qualquer tipo de reembolso;  
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s) Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso aos serviços em execução 
e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 
t) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis, a contar da solicitação feita pelo Fiscal do Contrato na CONTRATANTE;  
u) Levar imediatamente ao conhecimento do Fiscal do Contrato da CONTRATANTE qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer durante a execução dos serviços prestados;  
v) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos e informações 
fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como de todos os resultados e análises decorrentes dos serviços 
relativos ao presente Contrato;  
w) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
bem como manter todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação. 
 
V.II. A empresa contratada deverá apresentar ART/CREA recolhida antes do início dos trabalhos, sob 
pena de rescisão contratual e deverá entregar uma via na divisão de Licitações e Contratos. 

 
VI. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 
Caberá à contratada garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado, com a observância 
das normas legais incidentes e das disposições que se seguem: 

 
VI.I. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA: 
 
VI.I.I. Caberá a contratada elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -  PPRA para 
identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho, conforme obrigatoriedade da NR 9 do 
Ministério do Trabalho, o qual deve ser apresentado num documento base, no prazo de 60 dias a 
contar da assinatura do contrato, contendo, no mínimo a seguinte estrutura: 
a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, no qual deve 
constar a real necessidade das avaliações quantitativas; 
b) Avaliação pontual de ruído e avaliação dos níveis de iluminamento das áreas internas de todos os 
postos de trabalho; 
c) Estratégia e metodologia de ação; 
d) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 
e) Ações de controle; 
f) Periodicidade e forme de avaliação do desenvolvimento do PPRA; 
g) Reconhecimento qualitativo e quantitativo dos riscos; 
h) Adoção de equipamentos de proteção individual (EPI) apenas quando comprovada a inviabilidade 
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou se 
encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou, ainda, em caráter complementar ou 
emergencial, conforme item 9.3.5.4 da NR 09.  
 
OBSERVAÇÃO: A elaboração do PPRA e etapas da sua estrutura devem conter no 
Cronograma de Ações a real necessidade das avaliações quantitativas. 
 
VI.I.II. O PPRA deverá conter expressamente a indicação de proteção de máquinas e equipamentos, 
conforme NR 12, conforme cada setor/atividade, quando existentes, caso estejam em desacordo com a 
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Norma regulamentadora citada, deverão ser indicadas as não conformidades e as adequações a serem 
realizadas, bem como as proteções a serem instaladas de forma a reduzir, eliminar ou minimizar os riscos 
detectados. 
 
OBSERVAÇÂO: No PPRA deverá contar a apresentação do Inventário de Máquinas, bem como o 
apontamento das “não conformidades” e as indicações das ações de correção e elaboração de projeto 
básico para adequação de máquinas e equipamentos, quando for necessário.  
 
VI.I.III. Para o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação, controle e cronograma, serão 
realizadas avaliações dos riscos e da exposição dos trabalhadores, onde o reconhecimento dos riscos será 
feito através de entrevistas com pelo menos um ocupante de cada função e seus respectivos chefes 
imediatos e visita “in loco” ás instalações. 
 
VI.I.IV. Para elaboração do PPRA a empresa contratada deverá visitar todos os postos, não sendo 
permitida a elaboração do programa apenas por estimativas/possibilidades, sendo obrigatória o 
reconhecimento presencial nas Secretarias Municipais.  
 
VI.II. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – 
PCMSO: 
 
VI.II.I. Caberá a Contratada elabora o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme 
NR7 e demais exigências do Ministério do Trabalho, estabelecendo o controle de saúde físico e mental 
dos servidores de Agudos do Sul/PR, em função de suas atividades e indicando a realização de exames 
médicos necessários e sua periodicidade, conforme as funções exercidas. 
 
VI.II.II. O PCMSO deverá ser elaborado a fim de possibilitar o controle da saúde ocupacional e mesmo 
física dos servidores, conforme os riscos a que estiverem expostos no ambiente de trabalho, visando a 
prevenção e diagnóstico precoce de possíveis danos á saúde decorrentes do trabalho, devendo: 

a) Ser elaborado em conjunto com PPRA; 
b) Conter, no mínimo, a indicação de exames admissionais, considerando o cargo e a atividade 

desempenhada, ressalvando-se expressamente a ilegalidade do respectivo custeio ao 
trabalhador; bem como a indicação de exames periódicos, considerando a atividade que realiza o 
agente de exposição, queixas mais frequentes, inclusive nos casos de suspeita de LER/DORT, 
não se limitando aos critérios da idade, entre outros, conter a indicação de exames demissionais, 
considerando o cargo e a atividade desempenhada e conter ainda  a indicação de exames de 
retorno ao trabalho e de mudança de cargo/função, quando for o caso; 

c) Deverá ser assinado por médico do Trabalho; 
d) Deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 
VI.III. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 
 
VI.III.I. O LTCAT deverá englobar a avaliação e declaração de condição insalubre, atividade que seja 
passível de aposentadoria especial e também as que promovem risco de vida aos servidores de acordo 
com a legislação pertinente.  
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VI.III.II. As ações do LTCAT contemplam algumas exigências básicas: 
a) Descrição e análise detalhada de cada atividade exercida, do ambiente de trabalho e das 
máquinas e equipamentos utilizados pela Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR; 
b) Identificação dos respectivos riscos ocupacionais e seus agentes insalubres; 
c) Avaliações quantitativas com aferição dos níveis de intensidade e concentração dos agentes 
nocivos identificados conforme os riscos existentes no local de trabalho, com equipamentos adequados e 
devidamente calibrados, bem como análises laboratoriais pertinentes; 
d) Análise da eficácia dos EPIs e EPCs, quando e se utilizados; 
e) Qualificação da Insalubridade, caso existente, atividade que contemple aposentadoria especial e 
atividade com direito a de gratificação de risco vida; 
f) Anexo ao LTCAT deve estar o LTI, com respectivo percentual de pagamento, considerando o 
disposto na legislação pertinente. 
 
VI.III.III. O LTCAT deve ser feito no início do contrato e alterado sempre que houver mudança 
significativa no ambiente de trabalho. 
 
VI.III.IV – O LTCAT deverá contemplar o LTI e o LTP, nas funções que exijam tais laudos.  
  
VI.IV. LAUDO DE INSALUBRIDADE - LTI E LAUDO DE PERICULOSIDADE - LTP 

 
VI.IV.I. Caberá a contratada, identificar as atividades e operações insalubres e/ou perigosas que os 
servidores possam estar expostos à agentes nocivos, através de laudo conclusivo, mensurando quanto 
em porcentagem se deve conceder ao servidor ou não ou, no caso da periculosidade, se a mesma se 
aplica ou não, de acordo com a Lei Municipal 409/2007 e demais disposições legais vigentes. 
 
VI.IV.II. Deverá ainda, promover o controle da insalubridade e de periculosidade através do 
levantamento dos riscos ambientais no local de trabalho devendo manter-se atualizado para isso sempre 
que houver modificações de métodos e processos de trabalho, maquinários, construções e reformas, pela 
reavaliação do mesmo. 

 
VI.IV.III. O Objetivo da avaliação será pautado na expressão da extensão dos trabalhos executados, 
necessariamente, em laudos distintos, sendo LTCAT, LTI e LTP. 

 
VI.IV.IV. O Laudo de Insalubridade - LTI e o Laudo de Periculosidade – LTP deverão declarar quais as 
funções se enquadram como insalubres e/ou perigosas qual a porcentagem deverá ser percebida, de 
acordo com a legislação pertinente, com metodologia de avaliação dos riscos pela NR 15 e pela NR 16 do 
MTE, abrangendo análise dos riscos existentes. 
 
VI.IV.V. Deverá ser por função, naquelas que se faça necessário, e estar anexo ao LTCAT, sendo um 
documento que contempla a mensuração dos graus e respectivos percentuais a se receber. 

 
VI.IV.VI. Os laudos terão um prazo de 60 (sessenta) dias para serem realizados, após assinatura do 
contrato. 
 
VI.V. EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES DO PCMSO: 
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VI.V.I. Os exames ocupacionais (ASO´s) deverão ser realizados e emitidos pela CONTRATADA, os 
exames complementares solicitados pela empresa contratada serão custeados e realizados pela 
Secretária Municipal de Saúde de Agudos do Sul. 
 
VI.VI. EMISSÃO DE PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO: 
 
VI.VI.I. Deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis após conclusão do PPRA e PCMSO. 
 
VII. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
VII.I. 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 às 
anotações e registros de responsabilidade técnica dos serviços prestados, junto aos respectivos órgãos 
de classes;  
 
VII.II. A empresa deverá ainda, comprovar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA, nos 
encargos de Engenharia de Segurança ou os devidos registros no CRM, no tocante as atividades de 
Medicina do Trabalho. 
  
VIII. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
VIII.I. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
IX. DO FISCAL DO CONTRATO: 
 
IX.I. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta 
contratação ficará a cargo da servidora Jaqueline Goeten de Lima, portadora da matrícula 2246, 
lotada à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Divisão de Pessoal.  
 
X. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
O Município de Agudos do Sul/PR visando garantir a proteção à saúde e à integridade física de seus 
servidores, promove esta contratação visando oferecer melhorias e propiciar a manutenção da qualidade 
de vida dos servidores.  
 
Os programas de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho são fundamentais e 
têm como objetivo atuar de maneira preventiva, com ações que buscam eliminar ou mitigar os riscos 
ocupacionais bem como as causas de mal-estar no ambiente de trabalho.  
 
Conforme determina o item 1.1 da Norma Regulamentadora n° 01 do Ministério do Trabalho, as Normas 
Regulamentadoras - NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória 
pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como 
pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação 
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das Leis do Trabalho – CLI, ainda que o Município de Agudos do Sul/PR possua um número pequeno de 
servidores regidos pela CLT (que são os empregos públicos), esta municipalidade preocupa-se de modo 
geral com seus servidores, motivo pelo qual busca a contratação pretendida.  
 
Ademais, a contratação visa ainda diminuir o número de afastamentos relacionados às doenças 
ocasionadas na vida laboral, identificando e prevenindo suas causas. 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
AGUDOS DO SUL e a empresa 
_____________________________. 

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob nº. 76.105.667/0001-10, situado na Av. Brasil, nº. 277, Centro, Agudos do Sul – PR, por meio 
de sua Prefeita Sra. LUCIANE MAIRA TEIXEIRA, portadora do CPF nº. ________, adiante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ___________ com sede na Rua __________________, nº. 
___, Bairro _______, nesta Capital, neste ato representada por _________________, inscrito no CPF/MF 
sob nº. ______________, doravante denominada CONTRATADA, vencedora do certame licitatório nº. 
27/2019 na Modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, resolvem firmar o presente contrato, 
obedecidas as condições estabelecidas na Lei nº. 10.520/2002, que institui a modalidade Pregão, na Lei 
Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas através da Lei nº. 8.883/94 e 9.648/98, e mediante 
as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (ART. 55, I, LEI 
8.666/93). 

1.1 – Constitui objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL/PR. 

1.2 – Os serviços serão prestados pela CONTRATADA mediante as necessidades apresentadas pela 
CONTRATANTE, conforme as especificações a seguir. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE EXECUÇÃO (ART. 55, II, LEI 8.666/93). 
 
2.1. Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA da seguinte forma: 
 
2.1.1. Os serviços deverão ser prestados na sede do Município de Agudos do Sul/PR (localizado 
aproximadamente 70 KM de Curitiba/PR), principalmente atendendo a necessidade de evitar gastos com 
deslocamento dos servidores para realização dos atendimentos, bem como visando a otimização do 
tempo gasto para tal.  
 
2.1.2. O Município disponibilizará sala própria, bem como insumos e ferramentas, para atendimento pelo 
médico do, ficando a critério da CONTRATADA a utilização de unidade móvel ou a disponibilização de 
outro local apropriado para realização dos exames na sede do Município de Agudos do Sul/PR, devendo 
indicar em sua proposta de preços qual meio disponibilizará para realização dos atendimentos.  
 
2.1.3. A contratada deverá entregar os laudos e prestar os serviços em locais, horários e prazos indicados 
na requisição de empenho. 
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2.2. Caberá à contratada garantir a completa e efetiva consecução do objetivo explicitado, com a 
observância das normas legais incidentes e das disposições que se seguem: 

 
2.2.1. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA: 
 
Caberá a contratada elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -  PPRA para identificar os 
riscos existentes no ambiente de trabalho, conforme obrigatoriedade da NR 9 do Ministério do 
Trabalho, o qual deve ser apresentado num documento base, no prazo de 60 dias a contar da 
assinatura do contrato, contendo, no mínimo a seguinte estrutura: 
i) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, no qual deve 
constar a real necessidade das avaliações quantitativas; 
j) Avaliação pontual de ruído e avaliação dos níveis de iluminamento das áreas internas de todos os 
postos de trabalho; 
k) Estratégia e metodologia de ação; 
l) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 
m) Ações de controle; 
n) Periodicidade e forme de avaliação do desenvolvimento do PPRA; 
o) Reconhecimento qualitativo e quantitativo dos riscos; 
p) Adoção de equipamentos de proteção individual (EPI) apenas quando comprovada a inviabilidade 
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou se 
encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou, ainda, em caráter complementar ou 
emergencial, conforme item 9.3.5.4 da NR 09.  
 
OBSERVAÇÃO: A elaboração do PPRA e etapas da sua estrutura devem conter no 
Cronograma de Ações a real necessidade das avaliações quantitativas. 
 
O PPRA deverá conter expressamente a indicação de proteção de máquinas e equipamentos, conforme 
NR 12, conforme cada setor/atividade, quando existentes, caso estejam em desacordo com a Norma 
regulamentadora citada, deverão ser indicadas as não conformidades e as adequações a serem 
realizadas, bem como as proteções a serem instaladas de forma a reduzir, eliminar ou minimizar os riscos 
detectados. 
 
OBSERVAÇÂO: No PPRA deverá contar a apresentação do Inventário de Máquinas, bem como o 
apontamento das “não conformidades” e as indicações das ações de correção e elaboração de projeto 
básico para adequação de máquinas e equipamentos, quando for necessário.  
 
Para o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação, controle e cronograma, serão realizadas 
avaliações dos riscos e da exposição dos trabalhadores, onde o reconhecimento dos riscos será feito 
através de entrevistas com pelo menos um ocupante de cada função e seus respectivos chefes imediatos 
e visita “in loco” ás instalações. 
 
Para elaboração do PPRA a empresa contratada deverá visitar todos os postos, não sendo permitida a 
elaboração do programa apenas por estimativas/possibilidades, sendo obrigatória o reconhecimento 
presencial nas Secretarias Municipais.  
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2.2.2. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – 
PCMSO: 
 
VI.II.I. Caberá a Contratada elabora o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme 
NR7 e demais exigências do Ministério do Trabalho, estabelecendo o controle de saúde físico e mental 
dos servidores de Agudos do Sul/PR, em função de suas atividades e indicando a realização de exames 
médicos necessários e sua periodicidade, conforme as funções exercidas. 
 
VI.II.II. O PCMSO deverá ser elaborado a fim de possibilitar o controle da saúde ocupacional e mesmo 
física dos servidores, conforme os riscos a que estiverem expostos no ambiente de trabalho, visando a 
prevenção e diagnóstico precoce de possíveis danos á saúde decorrentes do trabalho, devendo: 

e) Ser elaborado em conjunto com PPRA; 
f) Conter, no mínimo, a indicação de exames admissionais, considerando o cargo e a atividade 

desempenhada, ressalvando-se expressamente a ilegalidade do respectivo custeio ao 
trabalhador; bem como a indicação de exames periódicos, considerando a atividade que realiza o 
agente de exposição, queixas mais frequentes, inclusive nos casos de suspeita de LER/DORT, 
não se limitando aos critérios da idade, entre outros, conter a indicação de exames demissionais, 
considerando o cargo e a atividade desempenhada e conter ainda  a indicação de exames de 
retorno ao trabalho e de mudança de cargo/função, quando for o caso; 

g) Deverá ser assinado por médico do Trabalho; 
h) Deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 
2.2.3. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT 
 
O LTCAT deverá englobar a avaliação e declaração de condição insalubre, atividade que seja passível de 
aposentadoria especial e também as que promovem risco de vida aos servidores de acordo com a 
legislação pertinente.  
 
As ações do LTCAT contemplam algumas exigências básicas: 
g) Descrição e análise detalhada de cada atividade exercida, do ambiente de trabalho e das 
máquinas e equipamentos utilizados pela Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR; 
h) Identificação dos respectivos riscos ocupacionais e seus agentes insalubres; 
i) Avaliações quantitativas com aferição dos níveis de intensidade e concentração dos agentes 
nocivos identificados conforme os riscos existentes no local de trabalho, com equipamentos adequados e 
devidamente calibrados, bem como análises laboratoriais pertinentes; 
j) Análise da eficácia dos EPIs e EPCs, quando e se utilizados; 
k) Qualificação da Insalubridade, caso existente, atividade que contemple aposentadoria especial e 
atividade com direito a de gratificação de risco vida; 
l) Anexo ao LTCAT deve estar o LTI, com respectivo percentual de pagamento, considerando o 
disposto na legislação pertinente. 
 
O LTCAT deve ser feito no início do contrato e alterado sempre que houver mudança significativa no 
ambiente de trabalho. 
 
O LTCAT deverá contemplar o LTI e o LTP, nas funções que exijam tais laudos.  
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2.2.4. LAUDO DE INSALUBRIDADE - LTI E LAUDO DE PERICULOSIDADE - LTP 

 
Caberá a contratada, identificar as atividades e operações insalubres e/ou perigosas que os servidores 
possam estar expostos à agentes nocivos, através de laudo conclusivo, mensurando quanto em 
porcentagem se deve conceder ao servidor ou não ou, no caso da periculosidade, se a mesma se aplica 
ou não, de acordo com a Lei Municipal 409/2007 e demais disposições legais vigentes. 
 
Deverá ainda, promover o controle da insalubridade e de periculosidade através do levantamento dos 
riscos ambientais no local de trabalho devendo manter-se atualizado para isso sempre que houver 
modificações de métodos e processos de trabalho, maquinários, construções e reformas, pela reavaliação 
do mesmo. 

 
O Objetivo da avaliação será pautado na expressão da extensão dos trabalhos executados, 
necessariamente, em laudos distintos, sendo LTCAT, LTI e LTP. 

 
O Laudo de Insalubridade - LTI e o Laudo de Periculosidade – LTP deverão declarar quais as funções se 
enquadram como insalubres e/ou perigosas qual a porcentagem deverá ser percebida, de acordo com a 
legislação pertinente, com metodologia de avaliação dos riscos pela NR 15 e pela NR 16 do MTE, 
abrangendo análise dos riscos existentes. 
 
Deverá ser por função, naquelas que se faça necessário, e estar anexo ao LTCAT, sendo um documento 
que contempla a mensuração dos graus e respectivos percentuais a se receber. 

 
Os laudos terão um prazo de 60 (sessenta) dias para serem realizados, após assinatura do contrato. 
 
2.2.5. EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES DO PCMSO: 

 
Os exames ocupacionais (ASO´s) deverão ser realizados e emitidos pela CONTRATADA, os exames 
complementares solicitados pela empresa contratada serão custeados e realizados pela Secretária 
Municipal de Saúde de Agudos do Sul. 
 
2.2.6. EMISSÃO DE PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO: 
 
Deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis após conclusão do PPRA e PCMSO. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (ART. 55, III, LEI 
8.666/93). 
 

LOTE UND. QTDE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
R$ 

UNITÁRIO R$ TOTAL 

      

3.1. O valor total do presente contrato corresponde a R$ ____________, (por extenso). 
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3.2. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Agudos do 
Sul com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange 
inclusive as contribuições sociais); 
2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal Eletrônica, esta será devolvida à 
CONTRATADA para as devidas correções. 

3.3. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº. 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
contratada.  

3.4. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 

3.5. Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AGUDOS DO SUL, CNPJ nº. 76.105.667/0001-10, endereço: Av. Brasil, 277 - Centro - 83850-
000 - Agudos do Sul – PR, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, 
indicando-se ainda os serviços realizados. 

3.6. Nos preços cotados para o objeto deste Contrato, deverão estar incluídos todos os tributos, 
impostos, taxas, garantia e demais encargos que incidam ou que venham a incidir sobre o objeto, não 
podendo a CONTRATADA cobrar nenhum valor adicional a título de custeio das referidas despesas. 

3.7. Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo. 
 
3.8. O preço pelo qual é contratado o objeto não será reajustado, conforme Leis nº 8.880/94 e 9.069/95, 
exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando poderá ser 
promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, tomando-se por 
base o índice do INPC. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA (ART. 55, IV, LEI 8.666/93) 

4.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo 
ser renovado conforme o artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

CLÁUSULA QUINTA: DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (ART. 55, V, LEI 8.666/93). 
 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
02.01.04 Administração  
02.01.04.122 Administração Geral  
02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE  
02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades da Administração Geral 

23-3.3.90.39.00.00.00.00.100510.01.51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
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24-3.3.90.39.00.00.00.00.100511.01.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. J 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA (ART. 55, VI, LEI 8.666/93).  
 
6.1. O CONTRATANTE, a critério da administração, não exigirá a garantia da execução contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (ART. 55, VII, LEI 8.666/93). 
 
7.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e na forma ajustada na cláusula terceira,  desde que 
cumpridas todas as exigências constantes deste instrumento, nas condições estabelecidas, pela 
CONTRATADA; 
b) fiscalizar e acompanhar a execução da prestação dos serviços conforme o objeto deste Contrato, 
podendo suspendê-la, quando a mesma não estiver dentro das especificações; 
c) notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de quaisquer irregularidades encontradas, 
prestando os esclarecimentos e informações sobre os desajustes ou problemas detectados durante a 
execução contratual;  
d) impedir que terceiros executem o serviço, objeto deste Contrato; 
e) fornecer à CONTRATADA as condições necessárias para que possa desempenhar os serviços 
estabelecidos dentro das normas deste Contrato;  
g) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes aos serviços que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA para a execução dos serviços; 
h) permitir o acesso às suas dependências, para a entrega de documentos necessários;  
i) cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente Contrato;  
j) zelar pela boa qualidade do serviço;  
k) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
 
7.2. São obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Executar o objeto do contrato empregando todos os serviços, materiais e equipamentos disponíveis 
para o melhor atendimento dos servidores do Município de Agudos do Sul/PR; 
b) Cumprir todas as normas legais e técnicas relativas ao contrato em questão, incluindo as normas 
internas do Município de Agudos do Sul, quando aplicáveis, bem como as normas éticas de cada 
profissão;  
c) Iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias úteis a partir da assinatura do contrato;  
d) Entregar os Programas/Laudos obrigatórios (PCMSO, PPRA e LTCAT, LTI) dentro de, no máximo, 60 
(sessenta) dias contados da assinatura do contrato;  
e) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
providenciar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução dos 
serviços contratados;  
f) Contar com Técnico em Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do 
Trabalho que sejam seus funcionários ou prestadores de serviços habituais, com as devidas habilitações 
registradas no Ministério do Trabalho, e estarem devidamente inscritos e ativos nos respectivos 
Conselhos de Classe, e com no mínimo três anos de experiência na área objeto deste termo;  
g) Indicar o(s) médico(s), com especialização em medicina do trabalho devidamente comprovada que 
será responsável técnico pela coordenação dos Programas contratados, bem como pela execução do 
contrato;  



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 31 de 39 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

h) Realizar todo os atendimentos na sede do Município de Agudos do Sul/PR;  
i) Corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, os exames ou outros atendimentos, efetuados em que se verifiquem falhas técnicas que 
prejudiquem o raciocínio clínico sobre tal exame ou que não atendam às normas legais ou aos Consensos 
da Prática Médica;  
j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições e situações 
autorizadas pela CONTRATANTE;  
k) Garantir que todo seu corpo funcional adote as melhores técnicas para o atendimento dos servidores 
amparados por este contrato, em estrita observância aos preceitos éticos de cada profissão;  
l) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do serviço prestado, assumindo todas as despesas 
necessárias ao cumprimento do objeto contratado;  
m) Garantir aos servidores um atendimento cordial, urbano, zeloso e eficiente por parte de sua equipe de 
colaboradores;  
n) Exercer efetiva fiscalização dos serviços contratados, para que os mesmos sejam executados nos 
prazos previstos e de acordo com todas as exigências acordadas;  
o) Apresentar mensalmente a Nota Fiscal fazendo referência ao contrato vigente;  
p) Disponibilizar mensalmente para a CONTRATANTE planilha de detalhamento dos serviços prestados; 
q) Em face da natureza pessoal e técnica dos serviços contratados, fica expressamente estabelecida a 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO pelos danos e consequências causados diretamente ao 
CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do contrato; 
r) São, igualmente, de inteira responsabilidade do CONTRATADO, todos os encargos tributários, 
trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes do contrato e de sua execução, com inteira 
exclusão de qualquer responsabilidade do CONTRATANTE, sendo vedado qualquer tipo de reembolso;  
s) Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso aos serviços em execução 
e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 
t) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas úteis, a contar da solicitação feita pelo Fiscal do Contrato na CONTRATANTE;  
u) Levar imediatamente ao conhecimento do Fiscal do Contrato da CONTRATANTE qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer durante a execução dos serviços prestados;  
v) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos e informações 
fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como de todos os resultados e análises decorrentes dos serviços 
relativos ao presente Contrato;  
w) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
bem como manter todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação. 
 
7.3. A empresa contratada deverá apresentar ART/CREA recolhida antes do início dos trabalhos, sob 
pena de rescisão contratual e deverá entregar uma via na divisão de Licitações e Contratos. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES (ART. 55, VII, LEI 8.666/93). 
 
8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar 
as seguintes sanções: 
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8.1.1. A recusa injustificada da CONTRATADA em prestar os serviços contratados, após o prazo 
estabelecido na Autorização de Fornecimento, sujeitará a CONTRATADA à multa compensatória de 
20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93; 
 
8.1.2. Multa de mora, no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, a ser 
calculada sobre o valor total estimado da contratação, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial. 
 
8.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública por prazo de até 02 (dois) anos.  
 
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 
8.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93, inclusive responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
 
8.3. No caso de aplicação de multa, esta deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 
 
8.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Agudos 
do Sul em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
8.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
8.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e 
ampla defesa, mediante abertura de regular Processo Administrativo Apuratório. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO (ART. 55, VIII E IX, LEI 8.666/93). 
 
9.1. O CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando 
ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666 de 21.06.93.  
 
9.2. A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do 
art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (ART. 55, XI, LEI 8.666/93).  
 
10.1. O presente contrato está vinculado ao Edital de Pregão Presencial 27/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55, XII, LEI 8.666/93).  
 
11.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/1993, aplicando-
se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei 
Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Agudos do Sul/PR.  
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11.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (ART. 
55, XIII, Lei 8.666/93).  
 
12.1. Fica a CONTRATADA obrigada a se manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como a manter todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na celebração do Edital de Pregão Presencial 27/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
13.1 - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida 
se tornadas conhecidas expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, passando a 
fazer parte dele.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO: 
 
14.1. A fiscalização quanto a execução e cumprimento do presente Contrato caberá ao servidor 
JAQUELINE GOETEN DE LIMA, matrícula nº 2246, a qual exercerá rigoroso controle em relação aos 
serviços executados, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas no caso de 
descumprimento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
 
15.1 - As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Fazenda Rio Grande, para 
dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 
     
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias 
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.2. E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de 
igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

Agudos do Sul, ____ de _______________ de 2019. 

_________________________________ 
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

_____________________________________ 
LORENA EMANUELI TEIXEIRA DA LUZ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
CONTRATANTE 

 
______________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ: 

Testemunhas: 
________________________________ 
1. Nome: 

RG.: 

________________________________ 
2. Nome: 

RG.: 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

À 
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Sra. Pregoeira, 

 

Ref.: Edital de Pregão nº 27/2019 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem 
reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é...................... 

............................ (inserir planilha com itens e valores) 

1. Valor da proposta (por extenso): 
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3. Forma de pagamento: 
4. Dados bancários: 
5. Prazo de prestação de serviços:  
6. Informamos que, se vencedor (es), desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo 

CONTRATO, deverá assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõe os atos 
constitutivos desta empresa o(s) Senhor (es)............... (qualificação, identidade, CPF e endereço 
residencial).  

7. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.  
[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME/EPP.)] 

8. Finalizando aproveitamos para comunicar que estamos de pleno acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas neste Edital. 
 

Local, ___ de _____________ de 2019. 

 
 

_____________________________________________________ 
(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO IV - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

REF. PREGÃO Nº 27/2019 

  

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, 
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
_______________, _____ de ____________ de 2019. 
 
 
_____________________________________________________ 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
 
 
 
 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO V – MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

 

 

P R O C U R A Ç Ã O 
 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .................. (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ........, expedido pela  ........., inscrito CPF/MF 

sob nº .................., residente na Rua ............................., nº ..., em  ............, como nosso bastante 

procurador, a quem outorgamos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019, conferindo-lhe poderes para: 

 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 

assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber 

e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 

 

   _______________, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 

 

 

 

Obs: Deverá ser reconhecida firma em Cartório 
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ANEXO VI - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
Art. 4º, incisos VII e XIII da Lei 10.520, de 2002. 

 

 

 

 
REF. PREGÃO Nº 27/2019 

 

Sra. Pregoeira, 

 

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

empresa .................(indicação da razão social)............. cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

para o PREGÃO Nº 27/2019, cujo objeto é ... 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, _____ de _____________de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  
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ANEXO VII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 
 

Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 27/2019 

 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(Lei Complementar 123/2006) 

 
 
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital de 
Pregão Presencial nº 27/2019, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
1. (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de  14/12/2006; 
2. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14/12/2006; 
 
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(local e data) 
 
 
......................................................... 
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 
 
 
Importante: 
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da 
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste 
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 

 

 

Av. Brasil, 277 - Centro - Agudos do Sul - PR - Fone/Fax: (41) 3624.1244 

www.agudosdosul.pr.gov.br 

Página 7 de 39 

 
 

fls. ______ 
 

_________ 
Rubrica 

 
ANEXO VIII - MODELO A SER USADO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

(Este documento deverá estar dentro do Envelope nº 02). 

 
 
 
Prefeitura do Município de Agudos do Sul – PR. 
Pregão Presencial n.º 27/2019 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 
 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com Conselho Regional de 
Medicina - CRM, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, é: 
 
 

Nome Especialidade CRM nº Data do 
registro 

Assinatura do 
responsável técnico 

     
     
 
 

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence(m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais. 

 
 

_____________________, _____ de _____________de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome legível, n° RG e CPF e assinatura do responsável legal) 

Razão Social:  

 

 
 


