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PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022

Processo n ° 3011/2022

Edital n° 08/2022

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  torna  publico  que  se  encontra

reaberta  nesta  unidade,  a  licitagao  na  modalidade  PREGAO  PRESENCIAL  n°

08/2022, do tipo MENOR PRECO, SUBMETIDO A LANCES que sera processada

e  julgada   pela   Pregoeira  Sra.   LUANA  SILVERIO  ALVES  e  equipe  de  apoio,

designados pela Portaria n° 26/2022.

Este  certame  sera  regido  pela  Lei  Federal  n.°  10.520,  de  17  de julho  de  2002,

aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as  disposig6es  da  Lei  Federal

n° 8.666/93 e LC  123/2006 com suas alterag6es.

As propostas deverao obedecer as especificag6es deste instrumento convocat6rio

e anexos, que dele sao parte integrante.

Os   envelopes   contendo   a   proposta   e   os   documentos   de   habilitagao   serao

recebidos no enderego abaixo mencionado,  na sessao ptlblica de processamento

do  Pregao,  ap6s  o  credenciamento  dos  interessados  que  se  apresentarem  para

participar do certame.
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A sessao de processamento do Pregao Presencial sera realizada na data

de  12/12/2022 as O9h,  (horario de  Brasilia),  no  Plenario da  Camara  Municipal de

Jacarei, situada na Praga dos Tres Poderes,  n° 74, Centro,  neste Municipio.

1.   DOOBJETO

Constitui  objeto do  presente  Pregao  a  Contrataeao  de empresa especializada

na  prestaeao  de  Servieos  de  Engenharia  de  Seguranea  e  em  Medicina  do

Trabalho   e   de   Sadde   Ocupacional   e   Educagao    Postura[,   Orienta§ao

Ergon6mica   e   programa   de   Gjnasl:ica   Laboral   para   atendimento   aos

servidores  efetivos  e  comissionados,  estagiarios  e  vereadores  da  Camara
Municipal  de  Jacarei,  nas  especificae6es  constantes  do  Anexo  11  -  Termo  de

Referencia deste Edital.

1.1.  Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I -Aviso de Licitagao

Anexo 11 -Termo de Referencia

Anexo Ill -Procuragao

Anexo lv -Declaragao de ME/EPP

Anexo V -Declaragao Condig6es Habilitat6rias

Anexo Vl -Declaragao de Elaboragao lndependente de Proposta

Anexo Vll -Proposta

Anexo VIll -Declaragao em Atendimento ao Art. 7° da Constituigao Federal

Anexo IX -Minuta Contratual

Anexo X - Declaragao para Contrato

Anexo Xl -Manifesta?ao de lnteresse

Anexo XII -Valor Estimado

Anexo XIII-Termo de Designagao de Fiscal de Contrato

1.2.        Fica  facultado  as  empresas  interessadas  em  participar  do  certame,  a

izaeao de VISITA TECNICA para  inspegao do  local de  realizaeao do service,

ndo  por finalidade  o  esclarecimento  de  informae6es  necessarias  a  elaboragao

proposta,  sendo  de   inteira   responsabilidade  destas,  a  ocorrencia  de
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eventuais  prejuizos  em  virtude  de  sua  omissao  na  verifica¢ao  do  local  de

realizacao dos servieos;

1.2.1[  A visita  tecnica  podera  ser aaendada  com  a  Sr.  H6[en  Adalice  de

Oliveira  Santos  -   Diretora  de  Recursos  Humanos,  pelos telelfones

(12) 3955-2270/2244 e estara aberta aos interessados entre os dias
28/11/2022  e  07/12/2022  no  horario  das  8h  as  12h  e  das  14h  as

16h;

1.2.2.  Eventuais  questionamentos  e  observag6es  que  porventura  venham

a ser apresentados durante a visita tecnica deverao ser formalmente

respondidos   pelo   responsavel   do   setor  competente   da   Camara,

sendo    auxiliado,     se    o    caso,     dos    demais    6rgaos    tecnicos

competentes.  Essa resposta constara, expressamente,  nos autos do

procedimento licitat6rjo;

1.2.3.  A    resposta    devera    ser    encaminhada    a    todas    as    empresas

interessadas em participar do certame em ate,  no maximo, o terceiro

dia  tltil  que  anteceder  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitagao,  de

medo   que   haja   prazo   suficiente   para   eventual   interposigao   de

impugnagao (artigo 41, § 2°,  Lei  n° 8.666/93 atualizada).

1.2.4.  A   nao   realizagao   da   vistoria   nao   pedera   embasar   posteriores

alegag6es    de    desconhecimento    das    instalagdes,    ddvidas    ou

esquecimentos  de  quaisquer detalhes  dos  locais  da  prestagao  dos

serviaps,   devendo   a   licitante   vencedora   assumir   os   Gnus   dos

serviaps decorrentes.

2.   CONDIC6ES GERAIS DE PARTICIPACAO

2.1.         Havendo   interesse   na   partjcipagao   na   presente   licitagao,   podera   ser

preenchida  a  Manifestagao de  lnteresse  -Anexo Xl  e  encaminhada  ao  Setor de

Licitag6es      da      Camara       Municipal      de      Jacarei,       atraves      do      e-mail

[uana.silverio@iacarei.sD.lea.br,  para  que  possa  receber  eventuais  comunicados

Praga  dos  Tres  Podel.es,  74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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acerca  do  Edital  e  demais  informag6es  que  se  fizerem  necessarias.  A  falta  de

apresentaeao   da    Manifestagao   de    lnteresse   -   Anexo   Xl    nao    impede   a

participagao no certame;

2.1.1. Consideram-se Microempresas (ME),  Empresas de Pequeno Porte (EPP) e

Microempreendedor  Individual  (MEl)  aptos  a  participagao  no  presente  certame

aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.°, da Lei Complementar Federal n.°

123/2006.;  As  licitantes  que  desejarem  participar  do  Pregao  deverao  entregar  a

Pregoeira,  ate o  horario estipulado  no  preambulo deste Edital,  2  (dois) envelopes

opacos    fechados,     urn    deles     contendo    a     PROPOSTA    e     o     outro     a

DOCUMENTACAO,   em   cujas   faces   externas   deverao   constar   as   seguintes

informag6es:

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

A/C.: Pregoeira Sra. LUANA SILVERIO ALVES

PFtEGAO n° 08/2022

ENVELOPE 1 - PROPOSTA

NONE DA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

2.2.        As  licitantes  que  desejarem  enviar  seus  envelopes  por  via  postal  (com

AR,   Aviso   de   Recebimento)   deverao   remete-los   ao   enderego   constante   do

preambulo  deste  Edital,  aos  cuidados  da  Pregoeira,  Sra.  Luana  Silv6rio  Alves,

colocando   os   Envelopes   n°   01   -   Proposta   e   n°   02   -   Documentagao,

devidamente  identificados  como  consta  no  item  2,  dentro de  urn  tlnico envelope,

bern  como  a  Declaragao  de  ME/EPP  (Anexo  lv),  e  a  Declaragao  de  Condig6es

/
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Habilitat6rias  (Anexo  V)  devidamente  assinadas  por  representante  legal  e  c6pia

autenticada  do  contrato  social  da  empresa  com  todas  as  suas  alterae6eis  ou

consolidado.  Poderao participar desta  licitagao  pessoas juridicas que tenham  por

objeto social atividade compativel e condizente com seu objeto;

2.3.        Em    hip6tese   alguma   serao    recebidos   envelopes   ap6s   a   fase   de

credenciamento das licjtantes;

2.4.        As  empresas  que  se  interessarem  em  participar  deste  certame  e  que

estejam   em    recuperagao   judicial   deverao   apresentar,    durante   a   fase   de

habilitagao,  o  Plano de  Recuperaeao ja  homologado  pelo juizo  competente e em

pleno  vigor,  sem  prejuizo  do  atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilitagao

econ6mico-financeira   estabelecidos   neste   edital.    Nao   poderao   participar   as

empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals, nem aquelas que tenham sido

declaradas  inid6neas  para  [jcitar e contratar com  a Administragao  Pdblica  oil  que

estejam  cumprindo a sangao de suspensao do direito de licitar e contratar com  a

Camara Municipal de Jacarei,  bern como aquela inscritas no cadastro nacional de

Empresas  Punidas  _CNEP,  conforme  disp6e  o  artigo  22,  da  Lei  n°  12.846/2013

(Lei Anticorrupgao);

2.5.        A falsidade  das  declarag6es  prestadas,  objetivando  os  beneficios  da  LC

n°123/2006,  podera caracterizar o crime de falsidade ideol6gica,  previsto no Artigo

299 do C6digo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e

da   aplicagao   de   sang6es   administrativas   previstas   na   legislagao   pertintente,

observado   o  devido   processo   legal,   e   implicara,   tambem,   o   afastamento  da

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagao.

3.     DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

3.1.        Os  documentos  descritos  nos  termos  dos  itens  3.2.  a  3.7.  (Procur€igao,

contrato   social,   declaragao   de   condig6es   de   habilitagao),   e   declaragao   de

microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  (7.4)  deverao  ser apresentados  a

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955r2286/2221
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Pregoeira   fora   dos   envelopes   01   e   02,   juntamente   com   documento   de

identidade com toto que identifique o representante legal da empresa;

3.2.        As    licitantes   deverao    se    apresentar    para    credenciamento   junto   a

Pregoeira    por    meio    de    urn(a)    representante,    devidamente    munido(a)    de

procuragao que o(a)  nomeie a  parficipar deste  procedimento licitat6rio em  nome

da  empresa,  respondendo  por  sua  representada,  comprovando  os  necessarios

poderes para formular verbalmente  lances de pregos, firmar declarag6es,  desistir

ou apresentar as raz6es de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao

presente certame (Anexo Ill);

3.3.        Na   hip6tese   de   apresentagao   por   instrumento   particular,   imp6e-se   a

comprovagao     da     capacidade/competencia     do     outorgante     para     constituir

mandatario   atraves   da   apresentagao   do   contrato   social   consolidado/estatuto

social da empresa;

3.4.        Em se tratando de instrumento pdblico,  bastard apresentagao do traslado

ou c6pia autenticada;

3.5.         No  caso  de  s6cio  administrador  da  empresa,  devera  ser  apresentada

c6pia  do  contrato  social  com  todas  as  suas  alterag6es,  ou  consolidado,  onde

conste o nome do representante legal com os respectivos poderes;

3.6.         Sera   indeferido  o  credenciamento  do  representante  sempre  que  nao

forem  apresentados  os  documentos  necessarios  a  sua  correta  identificagao  ou

quando  for  verificado  que  nao  possui  poderes  suficientes  para  praticar  atos  no

decorrer da  sessao.  Cada  representante atuara  em  favor de  apenas  uma  tlnica

empresa;

3.7.        Instaurada a sessao,  as licitantes,  por intermedio de seus representantes,

apresentarao   declaragao   dando   ciencia   de   que   cumprem    plenamente   os

requisitos de habilitagao, conforme (Anexo V);

3.8.        Nao  serao  considerados  os  envelopes  apresentados  depois  do  prazo

indicado   no   preambulo,   bern   como   os   entregues   a   tempo,   por6m,   em   local

diferente do determinado; Eo%yE`BE

Praga  dos  Tres  Poderes,  74   -CEP`,12   327-901   -Tel.,   (12)3955-2286/2221
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3.9.        As  licitantes  far-se-ao  representar  nas  sess6es  por  apenas  01   urn  (a)

procurador(a) ou pessoa expressamente credenciada, que podefa atuar em favor

de 01  (uma)  tlnica  licitante;

3.10.       As  licitantes que encaminharem  seus envelopes via  postal,  caso  n€io  se

fagam representar durante a sessao de lances verbais, ficarao impossibilitadas de

praticar os atos descritos no item 3.2.

4.   DA PROPOSTA (Conteddo do envelope 1)

4.1.        No envelope  1  -Proposta (ver item  2.3) devera estar a Declaragao de

Elaboracao  lndependente  da  Proposta  (Anexo  Vl)  e  a  Proposta  Com®rcial

(Anexo  Vll),   a  qual  devera  ser  impressa  em  papel  timbrado  da  empresa,  em

lingua portuguesa,  sendo seus valores monetarios expressos em moeda corrente

nacional,  com  clareza,  sem  alternativas,  emendas,  rasuras,  entrelinhas,  ou  no

pr6prio   formulario   que   integra   o   presente   Edital.   Suas   folhas   devem   estar

rubricadas e a tlltima datada e assinada pelo seu representante legal;

4.2.  Deverao constar na proposta:

4.2.1      0  valor  unitario  (por servigo  ou  mensal,  conforme  Proposta  Comercial  -

Anexo Vll)  e total, expressos em reais, com duas casas decimais;

4.2,2      Nome (identificagao) da licitante, enderego com cep, telefone e cNPJ"F;

4.2.3     Validade da  proposta,  que sera de 60  (sessenta) dias,  contados da  data

de abertura dos envelopes;

4.2.4      Prazo  de   inicio  da   prestagao  de  servigos,   que  sera  de  ate   15  dias

corridos, ap6s assinatura do contrato, em consonancia com o Departamento de

Recursos Humanos;

4.2.5      0 valor da proposta devera contemplar todos os custos diretos e indiretos

porventura decorrentes ou de qualquer outra forma relacionados com  o objeto da

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2286/2221
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presente    licitagao,    como    por    exemplo    impostos,    taxas,    fretes,    materials,
equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos etc;

4.2.6      Deverao  ser  consideradas  no  Anexo  VII  -  Proposta  Comercial  todas  as

especificag6es  e  exigencias  quanto  ao  objeto  e  a  sua  entrega,  constantes  no

Anexo 11 -Termo de Referencia;

4.3.    A despesa  total  foi  estimada  em  R$  121.402,31  (cento  e  vinte  e  urn  nil,

quatrocentos e dois  reais e trinta e  urn centavos),  pelo periodo de  12  (doze)
meses, sendo este o valor maximo aceitavel pela Administragao,  conforme Anexo

Xll -Prego Estimado;

4.4. A   licitante,   ao   ofertar   sua   proposta,   automaticamente   expressara   plena

concordancia com:

4.4.1.        A  aceitagao  de  todas  as  condig6es  estabelecidas  neste  Edital  e  seus

Anexos;

4.4.2.        A fixagao do prego apresentado,  devendo abranger todas as despesas

incidentes  sobre  o  objeto  da  licita?ao  (impostos,   taxas,   encargos  trabalhistas,

previdenciarios,  fiscais,  comerciais  e  gastos  com  transporte),  sendo  vedado  o
reajuste  sobre  o  valor  da  proposta,   nem  sobre  o  valor  pactuado,   exceto   na

hip6tese   de   dilagao   do   prazo   do   contrato   ap6s   12   meses   do   inicio   da   sua

vigencia,    ainda    assim,    somente    em    relagao    aos    servigos    efetivamente

prorrogados;

4.5. Ate 02 (dois) dias dteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato

convocat6rio do PREGAO.

5.   DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

5.1.        A   CONTRATADA   fica   obrigada    a   aceitar,    nas    mesmas   condig6es

contratuais, os acr6scimos e supress6es que se fizerem necessarios, respeitado o

percentual previsto no §  1°, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12`327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site:   www.   iacarei.sD.leg.br
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6.   DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS  PROPOSTAS E DOCUMEN|9§

DE HABILITACAO

6.1.         No  dia,   hora  e  local  estabelecidos  no  preambulo  do  presente  Edital,  a

Pregoeira    recebera,    em    envelopes   distintos   e    devidamente   fechados,    as

propostas comerciais (envelope  1) e os documentos (envelope 2) exigidos para

habilitagao.  Os  envelopes  deverao  indicar  o  ntlmero  deste  PREGAO  e  center

extemamente as informag6es constantes do item 2.1.1  deste Edital;

6.2.        Abertos  os envelopes  com  as  propostas,  sera  verificada  a  conformidade

destas   com   os   requisitos   estabelecidos   no   instrumento   convocat6rio,   sendo

desclassifcadas as que estiverem em desacordo;

6.3.        E  facultado  a   Pregceira,   para  a  adequada  analise  e  julgamento  das

propostas,  consultar t6cnicos  ou  especialistas  na  area  do  objeto  desta  licitagao,
sendo  vedada  a  inclusao  de  novos  documentos  ou  informag6es  que  deveriam

constar originalmente da propos{a;

6.4.        Sera,  entao,  selecionada pela Pregoeira a proposta de menor preap e as

propostas    em    valores    sucessivos   e    superiores   a    10%    (dez   por   cento),
relativamente a de menor preap;

6.5.           Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas nas condig6es definidas no

item  anterior,  a  Pregceira  classificara  as` melhores  propostas  seguintes  as  que

efetivamente  ja  tenham  sido  por  ele  selecionadas,  ate  o  maximo  de  03  (tres),

quaisquer que sejam os preaps oferecidos;

6.6.           As  licitantes  selecionadas  na  forma  dos  itens  "6.4"  e  "6.5"  sera  dada

oportunidade  para  nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de

valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preap;

6.7.        Caso  nao  se  realizem  lances  verbais,  sera verificada  a  conformidade  da

proposta  que  oferecer  menor  prego  em  relagao  ao  orgado  pela  Administragao,
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6.8.        Se    os   valores   de   02    (duas)    ou    mais   propostas   escritas   ficarem

empatados,  sera  realizado  urn  sorteio  para  definir  qual  das  licitantes  registrara

primeiro seu lance verbal;

6.9.        Serao  realizadas  tantas  rodadas  de  lances  verbais  quantas  se  fagam

necessarias;

6.10.         Nao  serao  aceitos  lances  verbais  com  valores  irris6rios,  incompativeis

com  o  valor  ongado,  podendo  a  Pregoeira  negociar  com  as  licitantes  visando  a

estabelecer urn intervalo razoavel entre os lances ofertados;

6.11.        Sera vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor

Pre90;

6.12.          A   desistencia   em   apresentar   lance   verbal,   quando   convidada   pela

Pregoeira,   implicara  exclusao  da  licitante  apenas  da  etapa  de  lances  verbais,

ficando  sua  dltima  proposta  registrada  para  classificaeao  definitiva  ao  final  da

etapa;

6.13.        Ap6s  esse  ato,  sera  encerrada  a  etapa  competitiva  e  serao  ordenadas

as propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo criterio de menor preeo.

6.14.        A  Pregoeira  examinara  a  aceitabilidade,  quanto  ao  objeto  e  valor,  da

primeira    classificada,    conforme    este    Edital    e    seus    Anexos,    e    decidira

motivadamente a respeito;

6.15.        Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao atenderem  as  exigencias

deste  Edital,   bern  como  aquelas  que  apresentarem  pre?os  excessivos,  assim

considerados    aqueles    que    estiverem    acima    do    prego    de    mercado,    ou

manifestamente inexequiveis,  nos termos do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93;

6.16.      Sendo  aceitavel  a  oferta,  sera  verificado  o  atendimento  das  condig6es

habilitat6rias somente da licitante classificada em primeiro lugar;

6.17.       Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias,  a licitante sera

declarada  vencedora  do  certame,  e  nao  havendo  manifestagao  de  recurso  pgf
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parte  das  outras  licitantes,  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

6.18.       Se   a   oferta   nao  for   aceitavel   ou   se   a   proponente   nao   atender   as

exigencias   habilitat6rias,   a   Pregoeira  examinara  as   ofertas  subsequentes,   na

ordem  de  classificagao,  ate  a  apuragao  de  uma  proposta,  sendo  a  respectiva

proponente  declarada  vencedora,  e  nao  havendo  manifestaeao  de  recurso  por

parte  das  outras  licitantes  lhe  sera  adjudicado  o  objeto  para  o  qual  apresentou

proposta;

6.19.       Da  reuniao,   lavrar-se-a  ata  circunstanciada,   na  qual  serao  registradas

todas  as  ocorrencias  e  esta,  ao  final,  sera  assinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de

Apoio e licitantes presentes.

7.   DA DOCUMENTACAO fcontetldo enveloDe 2

7.1.        Os  documentos  apresentados  atraves  de  c6pia  produzida  por  qualquer

processo  de  reprodugao,  deverao  ser  autenticados  por  cart6rio  competenle  ou

pela   Sra.   Pregoeira   ate   30   (trinta)   minutos   antes   da   abertura   do   certame,

conforme  disposto   no  artigo   32   da   Lei   Federal   n°  8.666/93.   Os  documentos

emitidos  pela   internet  ou  os  publicados  em  6rgao  da   lmprensa   Oficial  serao

considerados autenticos.

7.2.        Deverao ser aDresentados no Envelope 2 -Documentacao:

•               REGULARIDADE JURIDICA:

7.2.1.     C6pia autenticada do Ato Constitutivo,  Estatuto ou Contrato Social e suas

alterag6es  posteriores  ou   instrumento  consolidado,   devidamente  registrado  na

Junta  Comercial ou  Registro  Civil  de  Pessoas Juridicas,  ou  Registro  Empresarial

na Junta Comercial,  no caso de empresario individual;

7.2.2.     C6pia  da  c6dula  de  identidade  e  do  CPF/MF  de  seu(s)  representante(s)

legal(is), apto(s) para represents-la;

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
Site:   www.   iacarei  sD.leg.br fii

HEE



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREj  I  SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fls  12/21

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.2.3.     Certidao negativa de falencia ou  insolvencia civil;

7.2.3.1. nas hip6teses em que a certidao encaminhada for positiva, deve o

licitante  apresentar comprovante  da  homologagao/deferimento  pelo juizo

competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor;

7.2.4.     C6pia do comprovante de sua  regular inscrigao  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

7.2.5.     C6pia da Certidao Negativa quanto a Divida Ativa da Uniao;

7.2.6.     Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual;

7.2.7.     Prova  de   Regularidade   Fiscal   com   a   Fazenda   Municipal   (Certidao  de

Tributos Mobiliarios);

7.2.8.     Prova  de  situagao  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Servigo -FGTS;

7.2.9.     CNDT -Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (Lei  12.440/11);

•        DECLARACOES:

7.3.  Declaragao em  papel timbrado,  assinada pelo  responsavel  pela empresa,  de

que  cumpre  o  disposto  no  inciso  Xxxlll  do  artigo  7°  da  Constituigao  Federal

(Anexo Vlll);

7.4.  Declaragao,  no caso de microempresa e empresa de pequeno porte,  de que

cumpre   os    requisitos    legais    necessarios   para    a   obtengao   do   tratamento

favorecido,    com    base    nas    condig6es    estabelecidas    no    art.    3°    da    Lei

Complementar n°  123/2006 e suas alterag6es (Anexo IV);

7.5.  Declaragao  de  Condig6es  Habilitat6rias,  em  papel  timbrado,  assinada  pelo

responsavel pela empresa (Anexo V);
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7.6. Atestado   de   Capacidade   T6cnica   emitido   por   pessoa  juridica   de   clireito

pdblico ou privado de modo a comprovar o desempenho de atividade pertineinte e

compativel  com  caracteristicas,  quantidade  e  prazos  com  o  objeto  da  licitagao,

contemplando,    no    minimo,    os    servieos    de    PGR    e    PCMSO,    por   serem

considerados   os   servigos   de   maior   relevancia   no   objeto   que   se   prel:ende

contratar.;

7.6.1.  0  Atestado  de  Capacidade  T6cnica  devera  ser  emitido  em  papel

{imbrado,  contendo  nome,  enderego  completo,  local  e  data  da  emissao,

periodo da prestagao do servieo,  CNPJ,  telefone de contato e os servigos
da  licitante,  viabilizando  eventual  apuragao  de  veracidade,  bern  como  a

devida identificagao do responsavel pela assinatura do atestado;

7.6.2.  Os Atestados deverao  referir-se  a  servigos  prestados  no  ambi`[o  de

sua atividade econ6mica  principal ou secundaria especificadas no contrato

social vigente;

7.6.3.  Podera   ser   admitida,   para   fins   de   comprova?ao   de   quantil:ativo

minimo  do  servieo,  a  apresentagao  de  diferentes  atestados  de  servigos

executados  de  forma  concomitante,  pois  essa  situagao  se  equivale,  para

fins  de   comprovagao  de   capacidade  tecnico-operacional,   a   uma   ilnica

contratagao,

7.7.  Declaragao  de   Dados   para   Elaboragao  do   Contrato,   em   papel  timbirado,

assinada pelo responsavel pela empresa (Anexo X), sendo que:

7.8. Quando  nao  se  tratar  do(s)   pr6prio(s)   representante(s)   da  empresa,   nos

termos  do  Contrato  Social,  al6m  da  declaragao  supra,  devera  ser  apresentada

tamb6m   procuracao   especffica   com   poderes   ao   representante   legal   para

formalizagao do CONTRATO;

7.8.1.    A falta de apresentagao dos documentos especificados  no  item  7.7.   Nao

inabilitara a licitante,  implicando tao somente que o CONTRATO a ser forma]izado
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com a vencedora sera confeccionado em nome do(s) representante(s) legal(is) da

empresa;

7.9.        Os documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente ao

estabelecimento  licitante  (Matriz ou  Filial),  ressalvada  a  hip6tese de centraliza8ao

de    recolhimento   de   tributos   e   contribuig6es    pela    Matriz,    que   devera   ser

comprovada   por  documento  pr6prio  e  estar  vigente  a  6poca  da   abertura  do

envelope;

7.10.      Sera   verificada   durante   a   analise   da   documentagao   dos   licitantes

vencedores,  pela  Comissao  de  Pregao/Licitagao,  em  sessao  pdblica,  por meios

eletr6nicos,  a  inexistencia  de  registros  de  sangees  administrativas,  pelo  webs/.fe

h#o../£7\A7Vlrvlr,bee.so.crov.bH/.    Constatada    alguma    irregularjdade,    o    licitante    sera

inabilitado;

7.11.       As certid6es que nao tiverem validade expressa serao aceitas apenas as

emitidas ate 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes.

8.   DA  PARTIC[PACAO  DE  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO

PORTE

8.1.                  As empresas caracterizadas como microempresas (ME) e empresas

de    pequeno    porte    (EPP)    participantes    dessa    presente    licitagao,    deverao

apresentar  declaragao  nos  termos  do  item  "7.4"  deste  Edital  e  farao  jus  aos

beneficios  da  Lei  Complementar  n°123,  de  14  de  dezembro  de  2006  (Estatuto

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) atualizada;

8.2.                   Todas as licitantes deverao apresentar toda a documentagao exigida

para efeito de comprovagao da  regularidade fiscal e trabalhista,  mesmo que esta
apresente alguma restrigao;

8.2.1.                Havendo alguma  restrigao  na  comprovagao da  regularidade fiscal e

trabalhista,  sera  assegurado  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  dteis,  cujo  termo  inicial

correspondera  ao  momento  em  que  o  proponente  (ME  ou  EPP)  for declarado  o

`,-A
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vencedor do certame,  prorrogaveis por igual  periodo,  a crit6rio da Administragao,

para a  regularizagao da documentagao,  pagamento ou  parcelamento do d6bito, e

emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de negativ€i;

8.2.2.               A  falta  de   regularizagao  da  documentagao   no  prazo   previsl:o   no

subitem  anterior implicara  decadencia  do direito a  contratagao,  sem  prejuizt]  das

sang6es    previstas    no    artigo    81    da    Lei    n°    8.666/93,    sendo    facultado    a

Administragao    convocar    os    proponentes    remanescentes,     na    ordem    de

classificagao, para a assinatura do contra{o, ou revogar a licita?ao.

9]    DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO

9.1.        0  pagamento  sera  efetuado  pela  Tesouraria  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,  atraves  de  boleto,  dep6sito ou transferencia  bancaria,  em  ate 5  (cinco)

dias  tlteis  posteriores  ao  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura  e  autorizagao  do

Departamento   Requisitante   A   Nota   Fiscal   devefa   estar   acompanhada   do

respectivo EgJg±g e relat6rios/comprovantes dos servi9os prestados;

9.2.          O pagamento sera efetuado apenas e tao somente se forem aprovados

pela  Fiscal  do  Contrato  os  relat6rios/comprovantes  da  prestagao  de  servigos  do

periodo mencionado em Nota Fiscal;

9.3.    0  valor  contratado  sera  fixado  em  reais,  nao  comportando  reajustes  pelo

periodo  de   12  (doze)  meses  sobre  o  valor  pactuado,   exceto  na  hip6tese  de

prorrogagao  do  prazo  do  contrato  ap6s  os   12  meses  de  sua  vigencia,  ainda

assim, somente em relagao aos servigos efetivamente prorrogados;

9.3.1.     Nao sendo aprovado o  objeto contratado ou  ao se constatarem  erros  ou

rasuras   na   Nota   Fiscal/Fatura   a   ser   apresentada   pela   CONTRATADA,   nao

ocorrera   o  correspondente   pagamento,   ate  que  sejam   efetuadas  as  de\ridas

correg6es;

``#-.`
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9.4.        0   atraso   no   pagamento   por   parte   da   CONTRATANTE   implicara   o

acfescimo de juros compensat6rios a fragao de 0,033% ao dia,  salvo a incidencia

no item 9.3.1, que desobriga o pagamento de corregao monetaria, juros ou multas

pela CONTRATANTE;

9.5.        Quando da realizagao do pagamento, se devidos, serao descontados dos

valores  a  receber,  as  penalizag6es  impostas  por  eventuais  atrasos,  multas,  o

imposto sobre servigo de qualquer natureza e o imposto sobre a  renda devida  na

fonte sobre o objeto contratado, bern como descontos por eventuais antecipag6es

de  pagamento  na  forma  autorizada  pelo  artigo  40,  lnciso  XIV,  alinea  d  da  Lei

8.666/93    atualizada;    com    a   devida    notificagao    e   o   transcurso   do    prazo

estabelecido para a defesa previa;

9.6.        As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao

suportadas               pelas               seguintes               dotag6es               oreamentarias:

010101.01.031.0001.2001.0000.3.3.90.39.00.

10.DAS IMPUGNAC6ES E RECURSOS

10.1.                 Declarado o vencedor,  qualquer licitante  podera  manifestar imediata

e  motivadamente  a  intengao  de  recorrer,  observando-se  o  rito  previsto  no  inc.

Xvlll do art. 4.° da Lei n.° 10.520/02;

10.2.                 0  acolhimento  do  recurso  importara  a  invalidagao  apenas  dos  atos

insuscetfveis de aproveitamento;

10.3.                Os  autos  do  processo  permanecerao  com  vista  franqueada  aos

interessados  no  Setor de  Licita?6es da  Camara  Municipal de Jacarei,  das fbfs

12h   e   das   14h   as   16h,   local   e   horarios   nos   quais   tambem   deverao   ser

protocolados os memorais de possiveis recursos;

10.4.                A falta de manifesfagao  imediata e motivada da  licitante  importafa a

decadencia   do   direito   de   recurso,    resultando   na   adjudicagao   do   objeto   a

vencedora.
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11.             DA CONTRATACAO E EXECU AO CONTRATUAL

11.1.      A   contratagao   do   objeto   licitado   dar-se-a   mediante   a   assinatura   do

CONTRATO  (Anexo  IX)  em  estrita  conformidade  com  o  disposto  em  lei,  e  dele

farao  parte  este  instrumento  convocat6rio  e  a  proposta  vencedora,  bern  como

quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitat6rio.

11.2.      0  prazo de vigencia do contrato sera de  12 (doze)  meses,  contadt)s da

data  da  assinatura,  sendo  sua  eficacia  condicionada  a  publicagao  oficial  deste

contrato,   produzindo  seus  efeitos  ate  o  cumprimento  de  {odas  as  obriggig6es

assumidas,  podendo ser prorrogado,  mediante Termo Aditivo, ate o limite previsto

no lnciso 11 do Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93,  com reajuste de acordo com o

lNPC  -  indice  Nacional  de  Pregos  ao  Consumidor  ou,  na  ausencia  deste,  outro

indice  ofjcial;

11.3.      Regularmente  convocada   para   assinar  o  CONTRATO,   a   adjudicataria

cumprira  faze-Io  no  prazo  maximo  de  03  (tres)  dias  tlteis,  ap6s  o  quall  sua

omissao   caracterizara   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,

sujeitando-a a  penalidade contida  no disposto no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n°

8.666/93,   bern  como  aquela  do  Art.   30,   I,   do  Ato  da   Mesa   n°  05/2016,   que

estabelece  multa de  10/o  (urn  por cento)  por dia,  limitado  a  30%  (trinta  por Ci3nto)

incidente  sobre   o  valor  da   obrigagao   nao   cumprida  e  tomando   por   base   a

proposta  apresentada  e  ainda  as demais  penalidades  previstas  na  referida  lLei  e

alterag6es posteriores;

11,3.1.  A   adjudicataria   devera   apresentar   ainda,   para   fins   de   assinatura   do

contrato, os seguintes documentos:

a)        Relagao     de     toda     equipe     de     trabalho,     suas     qualificag6es

comprovadas  mediante  apresentagao  dos  certificados  de  conclusao  dos  ciirsos

em  instituig6es de ensino reconhecidas pelo Sistema  Oficial e seus vinculos com

a CONTRATADA;
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b)     Relagao  da  equipe  medica  com  suas  especialidades  devidamente

registradas   no   Conselho   Regional   de   Medicina   do   Estado   de   Sao   Paulo

(CREMESP) e familiarizada com  a  Patologia  Ocupacional,  em  ntlmero adequado

para atender a demanda da CONTRATANTE;

c)   Registro ativo do Engenheiro de Seguranga do Trabalho junto ao CREA

-  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  acompanhado  da  CAT  -

Comprovaeao do Acervo T6cnico;

d)      Registro  do  Engenheiro  de  Seguranga  do  Trabalho  e  do  T6cnico  de

Seguranga  do  Trabalho  no  Ministerio  do  Trabalho,  conforme  disposto  na  Lei  n°

7.410, de 27 de novembro de  1985;

e)       Registro   ativo   do   profissional   de    Educagao    Fisica    no   Sistema

CONFEF/CREFs  (Conselho  Federal de  Educagao  Fisica / Conselho  Regional de

Educagao  Fisica),  conforme disposto  na  Lei  n° 9.696 de  1  de setembro de  1998,

na  Resolugao CONFEF  n° 073 de  12 de maio de 2004 e  na  Resolugao CONFEF

n° 323 de 21  de setembro de 2016;

f)        Apresentagao  da  estrutura  incluindo  as  instalag6es,  materiais  e  os

equipamentos,  pr6prio ou  mediante  convenio de  parceria,  adequada  a  execugao

do objeto contratual no municipio de Jacarei;

g)        Relagao  de  equipamentos,  certificado  de  autorizagao  do  lNMETRO

e/ou da ABNT e seus devidos certificados de calibraeao;

11.4.      A  execugao  contratual  dar-se-a   nos  moldes  do  Anexo  11  -Termo  de

Referencia,  Anexo  lx  -  Minuta  Contratual  e  demais  disposig6es  contidas  neste

instrumento convocat6rio;

12    DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

12.1.    A    empresa    licitante    devera    observar    rigorosamente    as    condig6es

estabelecidas no edital,  sujeitando-se as penalidades constantes no art.  7° da  Lei

n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:
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12.1.1    Advertencia;

12.1.2    Multa  de  1°/o  (urn  por  cento)  por  dia,   Iimitado  a  30%  (trinta  por  cento),

incidente sobre o valor da proposta apresentada,  nos casos de:  nao atendimento

do prazo de assinatura do contrato; descumprimento do prazo estipulado no edital

para a retirada da Ordem de Fornecimento; no atraso quanto ao prazo de entrega

dos  servigos  ou  pela  recusa  em fornecer o  objeto  desta  licitagao,  calculada  pela

f6rmula M = 0,01  x C x D. Tendo como correspondente:  M = valor da multa, C =

valor da obriga9ao e D = ndmero de dias em atraso;

12.1.3   Multa  de  30%  (trinta  por cento)  para  os  casos  de  recusa  na  entrega  dos

servigos ou produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

12.1.4    Impedimento  do  direito  de  ljcitar e  contratar com  a  Camara  Municipal  de

Jacarei  por  urn  periodo  de  ate  2  (anos)  anos,   no  caso  de  apresentagao  de

declaragao ou documento falso;

12.1.5   A aplicagao da penalidade de multa nao afasta a aplicagao da penalidade

de impedimento de licitar ou contratar;

12.1.6   Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar  o  Contrato,  a  retirar  a

Ordem de  Fornecimento,  a fornecer os  produtos objeto desta  licitagao,  a  at€mder

ao  disposto  deste  Termo  de  Referencia,  aplicar-se-a  o  previsto  no  art.  4°,  inciso

Xvl,  da Lei n°  10.520/2002,  devendo as licitantes remanescentes ser convocadas

na ordem de classificagao de suas propostas na etapa de lances;

12.2. As sang6es administrativas somente serao aplicadas pela Camara Munilcipal

de  Jacarei  ap6s  a  instauragao  do  competente  Processo  Administrativo,  c(>m  a

devida notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pfevia;

12.3. A notifica?ao ocorrera  pessoalmente ou  por correspondencia,  com  aviso de

recebimento, onde sera indicada a conduta considerada irregular, a motivagao e a

especie  de  saneao  administrativa  que  se  pretende  aplicar,  o  prazo  e  o  local  de

entrega das raz6es de defesa;
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12.4.  0 prazo para apresentagao de defesa pfevia sera de 05 (cinco) dias dteis a

contar da  intimagao,  onde  devefa  ser observada  a  regra  de  contagem  de  prazo

estabelecida no art.110 da Lei n° 8.666/1993;

12.5.    As    multas,    a    crit5rio    da    CONTRATANTE,    poderao    ser    cobradas

cumulativamente.    As definig6es,  sanedes e penalidades contidas nos artigos 81

a 88 da Lei Federal n° 8.666/93 sao recepcionadas em sua extensao e amplitude,

como se aqui transcritas, devendo ser observadas.

13     DAS DISPOSIC6ES GERAIS

13.1        Nenhuma  indenizagao  sera  devida  as  proponentes  pela  elaboragao  e/ou

apresentacao de documentos relativa a presente licitagao;

13.2        A   Pregoeira,   no   interesse   pdblico,   podera   sanar   omiss6es   ou   erros

puramente  formais  observados  na  documentagao  e  proposta,  desde  que  nao
contrariem  a  legislagao  vigente  e  nao  comprometa  a  lisura  da  licitagao,  sendo

possivel  a  promogao  de  diligencia  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a

instrugao do processo;

13.3        Quaisquer  esclarecimentos   sobre   dtlvidas,   eventualmente   suscitadas,

relativas  as  orientae6es  contidas  no  presente  edital  e seus  anexos,  deverao  ser

solicitados          por         escrito          a          Pregoeira,          atraves         do          e-mail

luana.silverio@iacarei.sp.lea.br   ou    protocolados    no    Setor   de    Licitag6es    da

Camara Municipal de Jacarei, ate 02 (dois) dias dteis antes da data designada

para  recebimento  dos envelopes,  de  segunda a  sexta-feira,  no  horario das  8h
as  12h e das 14h as  16h;

13.3.1     A consulta devera ser apresentada  pelo representante legal da empresa

consulente e enderegada a Pregoeira;

13.3.2   Nao serao consideradas as consultas apresentadas intempestivamente;

13.3.3   A  Pregoeira  respondera  por  escrito  as  quest6es  pertinentes  a  licitagao,

sendo que a c6pia do oficio sera juntada no respectivo processo licitat6rio, depois

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP.12   327-901   -Tel.     (12)3955-2286/2221
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de  ter  sido  encaminhado  para  ciencia  de  todas  as  empresas  que  manifeslarem

interesse na licita?ao;

13.3.4   Nao  sera  considerada  nenhuma  solicitagao  verbal,  quer  seja  consulta,

pedido de esclarecimento, reclamagao ou entendimento tecnico;

13.3.5   0s  envelopes  contendo  a  DOCUMENTACAO  relativa  a  habilitagao  das

licitantes desclassificadas, bern como das classificadas que nao foram declai-adas

vencedoras,  permanecerao sob cust6dia da Camara  Municipal de Jacarei,  sendo

disponibilizados   para   retirada   pelas   empresas,    mediante   recibo,   depois   da

publicidade  legal  do  extrato  de  contrato.  Caso  nao  sejam  retirados,  os  mesmos

serao inutilizados;

13.3.6   Para  conhecimento do  pdblico,  determina-se  a  publicaeao  de  resurno do

presente  Edital  na forma  prevista  no artigo 21  da  Lei  Federal  n° 8.666/93,  ficando

a  disposigao  no  ptedio-sede  da  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,  na  Praga

dos  Tr6s  Poderes,  74  -  Centro,  todos  os  documentos  atinentes  ao  presente

Pregao   (Edital,  anexos,  etc),  ou   para c6pia em pen dr/.ve ou  outro tipo de midia

gravavel fornecida  pelo   licitante,  devendo ser retirado,  de segunda  a sexta-feira,

das  8h  as  12h  e das  14hoo as  16h,  no Setor de  Licitag6es da  Camara  Municipal

de Jacare'i , ou pelo site.. httD:/ywww.jacarei.sD.lea.br.

t_a de Licitag6es e```,\Pregoeira contri;s

-I:-...-_g==i:oira
Gerente de Licita?6es e Contratos
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Anexo   I   -AVISO   DE   LICITACAO

Objeto:    Contrataeao   de   empresa   especializada    na    presta9ao   de   Servi€os    de

Engenharia  de  Seguranea  e  em  Medicina  do  Traba[ho  e  de  Sadde  Ocupacional  e

Educa9ao  Postural,  Orientaeao  Ergon6mjca  e  programa  de  Gjnastica  Laboral  para

atendimento  aos  servidores  efetjvos  e  comjssionados,  estagiarios  e  vereadores  da

Camara  Municipal  de  Jacarei.  0  recebimento  e  abertura  dos  envelopes  de  proposta  e

documentagao  esta  designado  para  o  dia   12/12/2022,   as  O9h   (horario  de  Brasilia),   no

Audit6rio  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   situada  na  Prape  dos  Tres  Poderes,   n°  74,

Centro,   neste   Municipio.   0   edital   detalhado   e   seus   anexos   estao   disponiveis   no   s/.fe

www.iacarei.sD.Ie_a.br.

Jac\tyei,23denove\:

__-----,,_--.---=--:----- NI- P- -- =:_ _ .

`\``

i, 23 de novembr

\,                                             `            \,

LU`AN-A-SILVER16 ALVES
Pregoeira

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2200
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PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022

Anexo 11 -Termo de Refetencia

1.  OBJETO

Contratacao de empresa especializada na presta¢ao de Servicos Especializados em

Engenharia de Seguranca e em  Medicina do Trabalho e de Satlde Ocupacional, e Educac5o

Postural,  Orientacao  Ergon6mica  e  Programa  de  Gin5stica  Laboral  para  atendimem:o  aos

servidores  efetivos  e  comissionados,  estagiarios  e  vereadores  da  Camara  Municipal  de

Jacaref.

Essa  demanda devera  promover a sadde e preservar a  integridade dos servidores,

estagiarios  e vereadores  no  que  concerne o  cumprimento  das  exigencias contidas  na  Lei

Complementar  n9  13,  de  7  de  outubro  de  1993  -  Estatuto  dos  Servidores  Ptiblicos  do

Municl'pio de Jacaref,  Resolu€5o n°740 de 16 de fevereiro de 2022, as Ac6es de Seguran¢a

e Sadde do Trabalho estabelecidas  nas  Normas  Regulamentadoras  NR-1,  NR-4,  NR-7,  NR-

9,   NR-15,   NR-16   e   NR-17,   aprovadas   pela   Portaria   MTE   n9   3.214/1978,   bern  ccim   o

Decreto ng 8.373, de 11 de dezembro de 2014 e o NO S-1.1 -10/2022.

2. DOS SERvl¢OS A SEREM CONTRATADOS E SUAS EXECUC6ES:

Elaborac5o,  implantac5o e coordenacao dos programas de Servicos Especialitzados

em   Engenharia  de  Seguran€a  e  em  Medicina  do  Trabalho  e  de  Satlde  Ocupaciolial,  e

Educa€ao Postural, Orientacao  Ergon6mica e Programa de Ginastica  Laboral:

2.1. As prestac6es dos servj€os supramencionados subdividem-se em:

•    Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

•   Programa   de   Controle   Medico   de   Satlde   Ocupacional   (PCMSO)   com

emissao do Atestado de Satide Ocupacional (ASO);

•    Laudo T6cnico  Das Condi¢6es Ambientais de Trabalho  (LTCAT)  anexo  ao

Laudo de lnsalubridade e Periculosidade por fun¢ao;

•    Perfil  Profissiografico  Previdenci5rio (PPP);

•   Analise Ergon6mica do Trabalho (AET);

Praca  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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•   Educa¢ao   Postural,   Orienta¢ao   Ergon6mica   e   Programa   de   Gin5stica

Laboral.

2.2.  Os servi§os dever5o ser  implantados  e  seguidos  de  acordo com  as  descrig6es

abaixo:

2.2.1. PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos

Elaboracao,  desenvolvimento  e  manuten¢ao  do  PGR,  que  visa  avaliar  as

exposic6es    ocupacionais    a    agentes   fisicos,    quimicos    e    biol6gicos,    promovendo    a

prevencao  da  satide  e  da  integridade  fi'sica  dos  servidores  e  vereadores,  por  meio  da

antecipacao,  reconhecimento,  avaliacao  e  consequentemente  o  controle  da  ocorrencia

de  riscos  ocupacionais  existentes  ou  que  venham  a  existir  no  ambiente  de  trabalho,

definidos pela Norma  Regulamentadora NR-1 e NR-9.

Deve  ser  realizada   analise   preliminar  das  atividades   de  trabalho  e   dos

dados disponiveis relativos aos agentes fisicos,  qufmicos e biol6gicos,  afim  de determinar

a  necessidade  de  ado¢ao  direta  de  medidas  de  preven€ao  e  de  realiza€5o  de  avaliac6es

qualitativas ou, quando aplicaveis, de avalia€6es quantitativas.

Os   resultados   das   avalia¢6es   das   exposi¢6es   ocupacionais   aos   agentes

ffsicos, qui'micos e biol6gicos devem ser incorporados ao invent5rio de riscos do PGR.

As medidas de preven€ao e controle das exposi¢6es ocupacionais integram

os controles dos riscos do PGR e devem ser incorporados ao Plano de A€5o.

A avalia¢ao  de  riscos  deve  constituir  urn  processo  contfnuo e  ser  revista  a

cada dois anos ou quando da ocorrencia das seguintes situa€6es:

a)  ap6s  implementac5o  das  medidas  de  preven¢5o,  para  avalia€5o

de riscos residuais;

b)   ap6s   inovac6es   e   modifica€6es   nas   tecnologias,   ambientes,

processos,   condic6es,   procedimentos   e   organizacao   do   trabalho   que

impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

c)  quando  identificadas  inadequa¢6es,  insuficiencias  ou  inefic5cias

das medidas de preven€ao;

d) na ocorrencia de acidentes ou doen¢as relacionadas ao trabalho;

e) quando houver mudan¢a nos requisitos legais aplicaveis.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  I  CEP.12`327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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As a¢6es do PGR contemplam a seguinte estrutura:

Levantamento preliminar de perigos

0 levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

a)  antes  do  infcio  do  funcionamento  do  estabelecimento  ou  novas

instalac6es;

b) para as atividades existentes; e

c)  nas mudancas e  introducao  de  novos  processos ou  atividades  de

trabalho.

Quando  na  fase  de  levantamento  preliminar de  perigos  o  risco  n5o  puder

ser  evitado,  a  organizac5o  deve  implementar  o  processo  de  identificacao  de  perigos  e

avaliacao de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A  crit6rio  da  organizacao,  a  etapa  de  levantamento  preliminar  de  perigos

pode estar contemplada na etapa de identificacao de perigos.

ldentificacao de Derigos

A etapa de identificacao de perigos deve incluir:

a) descricao dos perigos e possiveis les6es ou agravos a saude;

b) identificacao das fontes ou circunstancias; e

c) indicac5o do grupo de trabalhadores suj.eitos aos riscos.

A  identificac5o  dos  perigos  deve  abordar  os  perigos  extemos  previ,sfveis

relacionados ao trabalho que possam afetar a satlde e seguranca no trabalho.

Avaliacao de riscos ocuDacionais

A  organizacao  deve   avaliar  os   riscos  ocupacionais   relativos  aos   perigos

identificados  em seu(s)  estabelecimento(s),  de forma  a  manter informac6es  para  adocao

de medidas de preven€ao.
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Para cada risco deve ser indicado o nivel de risco ocupacional, determinado

pela   combinacao   da   severidade   das   possiveis   les6es   ou   agravos   a   sadde   com   a

probabilidade ou chance de sua ocorrencia.

A  grada€5o  da  severidade  das  les6es  ou  agravos  a  satide  deve  levar  em

conta   a   magnitude   da   consequencia   e   o   ntimero   de   trabalhadores   possivelmente

afetados.

A   magnitude   deve   levar  em   conta   as  consequencias   de  ocorrencia   de

acidentes ampliados.

A grada¢5o  da  probabilidade  de  ocorrencia  das  les6es  ou  agravos  a  sadde

deve levar em conta:

a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;

b) as medidas de prevenc5o implementadas;

c) as exigencias da atividade de trabalho; e

d) a compara€ao do perfil de exposi€ao ocupacional com valores de

referencia estabelecidos na NR-09.

Ap6s  a  avalia€ao,  os  riscos  ocupacionais  devem  ser  classificados,  para  fins

de  identificar a  necessidade  de  ado¢5o  de  medidas de  prevencao  e  elabora¢5o  do  plano

de acao.

Controle dos riscos ocupacionais

•    Medidas de prevencao:

A organizac5o deve adotar medidas de preven€5o para eliminar, reduzir ou

controlar os riscos sempre que:

a)    exigencias    previstas    em    Normas    Regulamentadoras    e    nos

dispositivos legais determinarem;

b) a classificacao dos riscos ocupacionais assim determinar;

c) houver evidencias de associa€5o,  por meio do controle medico da

saude,  entre  as  les6es  e  os  agravos  a  sadde  dos trabalhadores  com  os  riscos  e  as

situac6es de trabalho identificados.

•--`"/
Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12   327-901   -Tel.:   (12)3955-2286/2221
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Quando comprovada  pela organizacao a  inviabilidade t6cnica  da ado€;ao de

medidas de prote€ao coletiva, ou quando estas n5o forem suficientes ou encontrarem-se

em fase de estudo, planejamento ou implanta¢5o ou, ainda, em carater complementar ou

emergencial, deverao ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

a) medidas de carater administrativo ou de organiza¢ao do trabalho;

b) utilizagao de equipamento de protecao individual -Epl.

A   implantac5o   de   medidas   de   prevenc5o   devera   ser  acompanhada   de

informa¢ao  aos trabalhadores quanto  aos  procedimentos  a  serem  adotados  e  limitac6es

das medidas de preven¢ao.

•    Planodeac5o:

A  organizac5o   deve   elaborar   plano   de   ac5o,   indicando   as   medidtas   de

prevenc5o a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas.

Para  as  medidas  de  preven€ao  deve  ser  definido  cronograma,  formas  de

acompanhamento e aferi¢ao de resultados.

•    lmplementa€ao e acompanhamento das medidas de prevencao:

A  implementa€ao  das  medidas  de  preven€5o  e  respectivos  ajustes  devem

ser registrados.

0   desempenho   das   medidas  de   preven¢ao  deve   ser  acompanhaclo  de

forma planej.ada e contemplar:

a) a verifica¢ao da execu¢5o das a¢6es planejadas;

b) as inspec6es dos locais e equipamentos de trabalho; e

c) o monitoramento das condi€6es ambientais e exposic6es a agentes

nocivos, quando aplicavel.

As  medidas  de  preven€ao  devem  ser  corrigidas  quando  os  dados  obtidos

no acompanhamento indicarem inefic5cia em seu desempenho.

•    Analise de acidentes e doencas relacionadas ao trabalho:

A  organiza€ao  deve  analisar  os  acidentes  e  as  doencas  relacionadas  ao

trabalho.

As  an5lises  de  acidentes  e  doencas  relacionadas  ao  trabalho  devem  ser

documentadas e:

Praga  dos  Tr6s  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
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a)  considerar as  situac6es geradoras  dos eventos,  levando em  conta

as   atividades   efetivamente   desenvolvidas,   ambiente   de   trabalho,   materiais   e

organizacao da produ¢ao e do trabalho;

b) identificar os fatores relacionados com o evento; e

c)   fornecer   evidencias   para   subsidiar   e   revisar   as   medidas   de

prevencao existentes.

PreDaracao para emergencias

A organizacao deve estabelecer,  implementar e manter procedimentos de

respostas  aos  cenarios  de  emergencias,  de  acordo  com  os  riscos,  as  caracterfsticas  e  as

circunstancias das atividades.

Os   procedimentos   de   respostas   aos   cen5rios   de   emergencias   devem

Prever:

a)   os   meios   e   recursos   necessarios   para   os   primeiros   socorros,

encaminhamento de acidentados e abandono; e

b) as medidas necessarias para os cenarios de emergencias de grande

magnitude, quando aplicavel.

Documentacao

0 PGR deve conter, no minimo, os seguintes documentos:

a) inventario de riscos; e

b) plano de ac5o.

Os    documentos    integrantes    do    PGR    devem    ser    elaborados    sob    a

responsabilidade     da     organiza€5o,     respeitado     o     disposto     nas     demais     Normas

Regulamentadoras, datados e assinados.

Os  documentos  integrantes  do  PGR  devem  estar  sempre  disponfveis  aos

trabalhadores interessados ou seus representantes e a lnspe€ao do Trabalho.

•    lnventario de riscos ocupacionais:

Os    dados    da    identificacao    dos    perigos    e    das    avalia€6es    dos    riscos    \t

ocupacionais devem ser consolidados em urn inventario de riscos ocupacionais.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel   :   (12)3955-2286/2221
Site:   www.   iacarej.sD.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Fk5 07/31

0   lnventario   de   Riscos   Ocupacionais   deve   contemplar,   no   mfnimo,   as

seguintes informa¢6es:

a) caracteriza€5o dos processos e ambientes de trabalho;

b) caracterizacao das atividades;

c)  descri€5o  de  perigos  e  de  possi'veis  les6es ou  agravos  a  sallde  dos

trabalhadores, com  a  identificacao das fontes ou circunstancias,  descricao de riscos

gerados pelos perigos, com a indicac5o dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses

riscos, e descric5o de medidas de prevenc5o implementadas;

d)  dados da  analise  preliminar ou  do  monitoramento das  exposi€6es

a  agentes fisicos,  qul'micos  e  biol6gicos  e  os  resultados da  avalia¢ao  de  ergonomia

nos termos da NR-17.

0 inventario de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

0  hist6rico  das  atualiza€6es  deve  ser  mantido  por  urn  perfodo  mi'nimo  de

20 (vinte) anos ou pelo perl'odo estabelecido em normatizac5o especifica.

0  PGR dever5 ser assinado por Engenheiro de Seguran¢a do Trabalho, com

o  respectivo  ntlmero da Anota¢ao  de  Responsabilidade T6cnica -ART junto  ao  Conselho

Regional  de  Engenharia  e Agronomia -CREA ou  por  Medico do Trabalho com  respectivo

ndmero do registro no Conselho  Regional de Medicina.

2.2.2. PCMSO -Programa de Controle M6dico de Satzde Ocupacional

Planejamento,  elabora¢ao,  implanta€5o,  execu¢ao  e  assistencia  tecnica  ao

desenvolvimento do Programa de Controle Medico e de Sathde Ocupacional  (PCMSO),  nos

termos da NR-7, para os servidores (efetivos e comissionados) e vereadores.

0  PCMSO  dever5  ter  car5ter  de  preven¢ao,  rastreamento  e  diagndstico

precoce  dos  agravos  a  satide  relacionados  ao  trabalho,  inclusive  de  natureza  subclfnica,

al6m   da    constata€ao   da    existencia    de   casos   de   doencas   profissionais   ou    danos

irreversiveis a satlde dos trabalhadores.

As a€6es do PCMSO contemplam os seguintes servi¢os:

a)  Elabora€ao,  planejamento  e  assistencia  t6cnica  na  implan[a¢ao'

do PCMSO, em observancia as prescri¢6es normativas discriminadas na  NR-

7;
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b) avalia¢ao de riscos com relacao a danos a satide dos empregados,

com base no PGR, com fornecimento de orienta€6es para a implanta¢5o de

medidas de controle e avaliacao de sua eficacia ap6s a implanta€ao;

c)  agendar  as  consultas  clfnicas  ocupacionais  e/ou  os  exames  de

auxi'lio diagn6stico;

d)  elaborar  o  prontu5rio  medico  para  registro  da  consulta  na  ficha

clinica ocupacional;

e)  proceder  a  anamnese  cli'nica  e  ocupacional  (atual  e  pregressa),

realizar     o     exame     fisico     completo,     e     atender     durante     todo     o

desenvolvimento   da   semiologia   para   sinais   e   sintomas   possivelmente

relacionados  com   riscos   identificados   na   grade  de   exames   medicos  do

PCMSO;

f)  indicar  quais  exames  clfnicos  necessarios  para  a  elaboracao  do

Atestado de Satide Ocupacional -ASO -que comp6e o PCMSO;

g)    realizac5o    dos    exames    medicos    obrigat6rios:    admissionais,

peri6dicos,  para  possfveis readaptac6es de cargos,  de  retorno ao trabalho,

de  mudan¢a  de  funcao  e  demissionais,  de  acordo  com  as  especifica¢6es

estabelecidas pelo PCMSO;

h)  preencher  todos  os  itens  da  Ficha  CI`nica  Ocupacional  a  saber:

Identificacao  do  servidor,  tipo  de  exame,  h5bitos  de  vida,  antecedentes

m6rbidos,  imunizac6es,  anamnese  ocupacional,  hist6ria  ocupacional  atual,

acidentes   de   trabalho,    hist6ria   clinica    atual,   exame   fisico,    hip6teses

diagn6sticas e conclusao;

i) fornecimento da  relacao dos exames a serem  realizados  por cada

servidor    e    vereador,    em    tempo    habil    para    a    realizac5o,    avaliac5o,

levantamento   dos   riscos   ocupacionais   e   emiss5o   da   devida   conclusao,

zelando    sempre    pelo    sigilo    profissional    dos    dados,    sob    pena    de

responsabilidade  administrativa,  al6m  daquelas  previstas  nas  esferas  ci'vel

e penal;

j)  realizacao dos exames de patologia clinica previstos no  PCMSO de

cada cargo/atividade/setor e conforme relac5o do item acima;

tr-,.~   /
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k)  conclusao  da  aptidao  ffsica  e  mental  e  da  capacidade  laborativa

de  cada  servidor  ou  vereador  examinado,  informando  sua  decisao  e  o

motjvo que a determinam  e posteriormente a  devida  emissao do Atestado

de Satide Ocupacional (ASO);

I) sugestao de treinamento,  cursos e palestras relacionadas a satide

dos servidores e vereadores.

lnclui-se ainda  a  realizacao  de exames complementares  para  os servidores

autorizados a  dirigirem os veiculos oficiais da Camara  Municipal de Jacaref,  nos termos da

NR-7,   assim  definidos:  Audiometria,  Acuidade  Visual,  Glicemia,   Hemograma  Completo,

EEG,  ECG, Avalia€ao  Psicotecnica.

0  PCMSO  devera  obedecer a  urn  planejamento  em  que  estejam  previstas

as  a¢6es  de  satide  a  serem  executadas  durante  o  ano,  devendo  estas  ser  objeto  de

relat6rio anual.

0 relat6rio anual dever5 discriminar, por setores da empresa, o ndmero e a

natureza  dos  exames  medicos,  incluindo  avaliac6es  cli'nicas  e  exames  complementares,

estatl'sticas  de  resultados  considerados  anormais,  assim  como  o  planejamento  para  o

pr6ximo ano, tomando como base o modelo proposto na NR-7.

0  relat6rio  anual  do  PCMSO  podera  ser  armazenado  na  forma  de  arquivo

informatizado,  em  PorfcJb/e  Document  Formcrt  (PDF)  pesquisavel,  desde  que  este  seja

mantido de  modo a  proporcionar o  imediato acesso  por parte do agente da  inspec5o do

trabalho.

Os  exames  medicos  de  realizacao  obrigat6ria  inclusos  no  PCMSO  dever5o

incluir  a  avalia¢ao  cli'nica,  abrangendo  anamnese  ocupacional  e  exame  fisico  e  mental,

bern  como  exames  laboratoriais  complementares,  realizados  de  acordo  com  os  termos

especificos   na   NR-7,   seus   anexos   e   NR-35,   os  quais   servirao   de   embasamento   para

emissao do Atestado de Satide Ocupacional -ASO.

Os exames de anamnese  (geral  e ocupacional) devem ser realizados com a

devida   cautela,   avaliando-se   a   sal]de   do   profissional   em   seu   aspecto   geral,   a   sua

capacidade laborativa e a possivel repercussao do trabalho sobre a sua sadde.
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Os exames fisicos e mentais devem avaliar os diversos aparelhos e sistemas

do organismo,  ainda  que  na ausencia  de queixas e diante das  mais simples atividades de

trabalho.

A avaliacao clinica devera obedecer aos prazos e a  periodicidade conforme

previstos nos subitens abaixo relacionados:

-No   exame   medico   admissional   devera   ser   realizada   antes   que   o

trabalhador assuma suas atividades;

-  No  exame  medico  peri6dico,  anualmente,   independentemente  da

faixa etaria do servidor/vereador.

Em   caso   de   ausencia   ao   trabalho   por   mais   de   15   (quinze)   dias   ou

afastamento  por  doenca,  dever5  ser  realizada  obrigatoriamente  no  primeiro  dia

da  volta  ao trabalho,  no trabalhador  ausente,  novo  exame  medico,  com  emiss5o

de ASO.

No  exame  medico de  mudanca  de funcao,  sera obrigatoriamente  realizada

antes da data da mudan¢a.  Entende-se  por  mudanca  de  fung5o  toda  e  qualquer

alterac5o de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposicao do

trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudanca.

0  exame  medico  demissional,  sera  obrigatoriamente  realizado  ate  a  data

da homologa¢ao,

Para cada  exame  medico  realizado,  o  medico emitira  o Atestado de Satlde

Ocupacional -ASO, em 2 vias, sendo:

•    A  primeira  via  do  ASO  ficara  arquivada  no  local  de  trabalho  do

trabalhador a disposic5o da fiscaliza¢5o do trabalho;

•    A   segunda    via    do    ASO    sera    obrigatoriamente    entregue    ao

trabalhador, mediante recibo na primeira via.

0  ASO   devera   ser  digitalizado   em   Portcrb/e  Document  Formcrf  (PDF)   e

encaminhado  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos  ate  dois  dias  titeis  ap6s  a  realizacao  do

exame.

0 ASO devera conter no minimo:
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•    Nome completo do trabalhador,  ntlmero de matrfcula,  numero de

registro de sua identidade e seu cargo;

•    Os  riscos ocupacionais especi'ficos existentes, ou a  ausencia deles,

na atividade do 6rg5o, conforme instruc6es tecnicas expedidas pela Secretaria

de Seguran¢a e Satlde no Trabalho-SSST;

•    lndicac5o  dos  procedimentos  medicos  aos quais o trabalhador foi

submetido,   incluindo  os  exames  complementares  e  a  data  em  que  1:oram

realizados;

•    0  nome do  medico coordenador, quando  houver,  com  respectivo

CRM;

•    Defini€ao  de  apto  ou  inapto  para  o  cargo  e/ou  funcao  especifica

que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;

•    Nome do  medico encarregado do exame e endere€o ou forrna  de

Contato;

•    Data  e  assinatura  do  medico  encarregado  do  exame  e  cat.imbo

contendo seu nl]mero de inscri€5o no Conselho Regional de Medicina.

Os dados obtidos nos exames medicos, incluindo avaliac5o cll'nica e exames

complementares,   as   conclus6es   e   as   medidas   aplicadas   deverao   ser   registradas   em

prontuario  clfnico  individual,  que  ficara  sob  a  responsabilidade  do  medico-coordeiiador

do PCMSO.

Emitir  parecer  medico  quando  do  surgimento  de  doen¢as  caracteri,zadas

como    ocupacionais,     incluindo    a     indicac5o    de    atendimento,     a    orientacao    para

preenchimento da Comunica¢ao de Acidente de Trabalho -CAT.

Fazer  estudos  das  atividades  realizadas  pela  Camara  Municipal  de Jacarei',

analisando   as   exigencias   psicossom5ticas   de   cada   uma,   para   elaboracao   de   an5lises

profissiograficas dos trabalhadores.

Capacitar   os   servidores   da   Camara   Municipal   de   Jacarei   quanta   aos

materials     necessarios     a     presta¢ao     de     primeiros     socorros,     considerando-se     as

caracteristicas das atividades desenvolvidas e quais as formas de guarda destes.
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Prestar       consultoria       individualizada,       por       meio       de       profissionais

especializados (Medico do Trabalho/Coordenador do  PCMSO) sobre as exigencias legais e

providencias a serem tomadas, para o caso de demanda especifica da Camara Municipal.

2.2.3.  LTCAT - Laudo T€cnico  Das  Condic6es Ambientais  de Trabalho anexo  ao

Laudo de lnsalubridade e Periculosidade por func§o:

Elaborac5o  e  manutencao  do  LTCAT,  nos termos  da  NR  15 -Atividades  e

Operac6es   lnsalubres   e   do   art.    262   da    lnstruc5o   Normativa    lNSS/PRES   n9   77   de

21/01/2015,  que  visa  identificar  atividades  e  func6es  que  geram  aposentadoria  especial

e/ou exposic5o a risco de vida e mensurar quanto, em porcentagem, se deve conceder as

fun€6es   consideradas   insalubres,   al6m   de   promover   o   controle   da   insalubridade   e

periculosidade  por  meio  do  levantamento  dos  riscos  ambientais  no  local  de  trabalho.

Necessario  manter atualizado sempre que  houver modificac6es de  metodos e  processos

de trabalho, maquinarios, constru€6es e reformas pela reavalia€5o do LTCAT.

De   acordo   com   a   Sec5o   V   da   Lei   Complementar   nQ   13/1993,   serao

consideradas:

•    Atividades    ou    operac6es    insalubres    aquelas    que,    por    sua

natureza,     condi¢6es     ou     m6todos     de     trabalho,     exponham,     com

habitualidade, os servidores a agentes nocivos a satlde;

•   Atividades    ou    operac6es    perigosas,    aquelas    que,    por    sua

natureza  ou  m6todo  de trabalho,  impliquem  em  contato permanente com

inflamaveis ou explosivos, em condig6es de risco acentuado.

As ac6es do LTCAT contemplam os seguintes servicos:

a)   Descri¢ao  e   analise  detalhada   de  cada   atividade  exercida,   do

ambiente   de   trabalho   e   das   maquinas   e   equipamentos   utilizados   pela

Camara  Municipal de Jacaref;

b)  identificac5o  dos  respectivos  riscos  ocupacionais  e  seus  agentes

insalubres;

c)  avaliac6es quantitativas com  aferic5o dos niveis de intensidade e

concentra¢5o  dos  agentes   nocivos  identificados   em   Fislco,   QUI'MICO  e
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BIOLOGICO, com equipamentos adequados e devidamente calibrados, bern

como analises laboratoriais pertinentes;

d) analise da eficacia dos Epls e EPCs, quando e se utilizados;

e)  qualificacao  da  lnsalubridade  e/ou  Periculosidade,  atividade  que

contemple aposentadoria especial e atividade com direito a gratifica€5o de

risco de vida;

f)  no  LTCAT  devera  ser  declarado  quais  as  fun¢6es  se  enqualdram

como  insalubres  e  qual  a  porcentagem  dever5  ser  percebida,  de  acordo

com a Se€ao V da Lei Complementar n913/1993;

g)    avaliacao    das    medidas    de    protec5o    individual    e    coletiva

existentes, contendo descri¢ao dos Equipamentos de  Protecao  Individual -

Epl's -e  Equipamentos  de  Protec5o  Coletivos -EPC -utilizados  incluindo

apresentacao  do  numero  do  Certificado  de  Aprova¢5o  e  a  avaliac€io  do

nivel   de   eficacia   de   protec5o,   indicando   inclusive  se  o   EPI   e  o   EPC  s5o

eficazes  na   protec5o   aos  agentes  de  risco  detectados,  concluindo  com

"eficaz" ou  ``nao eficaz'';

Na  elaboracao  do  LTCAT  e  Laudo  de  lnsalubridade  e  Periculosidade  deve

ser observado o seguinte criterio:

-   A   fase    de   avalia€ao   quantitativa    consiste    na    aferi¢5o    com

equipamentos  especificos  a   riscos  ocupacionais   nas  classes   Fl'SICO,   QUI'MICO  e

BIOL6GICO,   considerando   a   intensidade,   concentracao   do   agente   agressor   e

forma e crit6rios de exposi¢5o;

Fazer constar nas conclus6es de cada local avaliado:

a) A relac5o completa dos EPC's e Epl's presentes nos ambientes de

trabalho,  bern como  a  classificacao  em  ``EFICAZ"  ou  "NAO  EFICAZ'',  conforme

0 Caso;

b)    a    relac2io    dos    EPI's    e    EPC's    necess5rios    a    eliminacao    ou

neutraliza€ao dos riscos identificados para os PGR's e os LTCAT's;

c)   os   seguintes   textos   deverao   constar   como   observacao   nas

planilhas de avaliac5o quantitativas e qualitativas:

//
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``A     utilizacdo     de     EPI     adequado     para     protec6o     do

empregado    que    est6    exposto    ao    risco    elimina    ou    neutraliza    a

insalubridade,   suprimindo   assim   o   pagamento   do  adicional,   conforme

artigo  191  da  CLT  e  o  item  15.4  da  Norma  Regulamentadora  n°  15  do

Minist6rio do Trabalho e Emprego''.

d)   se   a   atividade  for  considerada   insalubre  ou   perigosa   deve-se

indicar  o   grau   do   adicional,   com   base   nas   NR   15   e   16   da   Portaria   MTE

3.214/78,  respeitando sempre  o artigo  79,  inciso Xxlll  da  Constituic5o  Federal

de  1988,  bern  como  a  Sec5o  V  da  Lei  Complementar  n9  13  de  outubro  de

1993.

e)  informar  se  a  atividade  gera  aposentadoria  especial,  conforme

legisla¢5o do  lNSS;

f) informar se ha  risco de vida na atividade avaliada.

0  LTCAT  dever5  ser  assinado  por  Engenheiro  de  Seguran€a  do  Trabalho,

com  o  respectivo  nulmero  da  Anotac5o  de  Responsabilidade  T6cnica  -  ART  junto  ao

Conselho   Regional   de   Engenharia   e  Agronomia  -  CREA  ou   por   Medico   do  Trabalho,

indicando os registros profissionais.

0     LTCAT     e     as     demonstra¢6es     ambientais     dever5o     embasar     o

preenchimento da  GFIP e  dos formul5rios  de  reconhecimento de  perfodos  laborados em

condig6es especiais.

2.2.4. PPP -Perfil Profissiogr5fico Previdencidrio

Operfil       Profissiografico       Previdenciario       (PPP)constitui-se      em       urn

documento  hist6rico-laboral  do trabalhador que  redne,  entre  outras  informa¢6es,  dados

administrativos, registros ambientais e resultados de monitoracao biol6gica, durante todo

o perfodo em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa.

0 PPP tern como finalidade:

a)  comprovar as condic6es  para  obten¢ao  do  direito  aos  beneficios

e servicos previdenciarios;
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b)    fornecer   ao   trabalhador    meios    de    prova    produzidos    pelo

empregador   perante   a    Previdencia   Social,    a   outros   6rg5os   ptiblicos   e   aos

sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relacao de trabalh(), seja

ele individual, ou difuso e coletivo;

c)  fornecer  a  empresa  meios  de  prova  produzidos  em  tempo  real,

de  modo  a  organizar  e  a  individualizar  as  informa¢6es  contidas  em  seus  diversos

setores  ao  longo  dos  anos,   possibilitando  que  a  empresa   evite  ac6es  judiciais

indevidas relativas a seus trabalhadores; e

d)   possibilitar  aos  administradores  pllblicos  e   privados  acessos  a

bases  de  informa¢6es fidedignas,  como  fonte  prim5ria  de  informacao  estatiistica,

para    desenvolvimento    de    vigilancia    sanit5ria    e    epidemiol6gica,    bern    como

definicao de politicas em sadde coletiva.

As informac6es constantes no PPP s5o de carater privativo do trabalhador,

constituindo   crime   nos   termos   daLei   ng   9.029,   de   13   de   abril   de   1995,   pniticas

discriminat6rias   decorrentes   de   sua   exigibilidade    por   outrem,    bern   como   de   sua

divulgac5o para terceiros, ressalvado quando exigida pelos 6rgaos ptlblicos competentes.

No PPP dever5 conter as seguintes informa¢6es basicas:

•    Dados Administrativos da  Empresa e do Trabalhador;

•    Registros Ambientais;

•    Resultados de Monitora€5o Biol6gica; e

•    Respons5veis pelas lnforma€6es.

0  PPP  devera  ser  assinado  pelo  representante  legal  da  empresa  ou  seu

preposto,   que   assumir5   a   responsabilidade   sobre   a   fidedignidade   das   informac6es

prestadas quanto a:

•    Fiel transcri€ao dos registros administrativos;  e

•    Veracidade   das   demonstrac6es   ambientais   e   dos   programas -
medicos de responsabilidade da empresa.

Dever5   constar   no   PPP   o   nome,   cargo   e   NIT   do   responsavel   pela

assinatura do documento, bern como o carimbo da empresa.
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0  PPP  dispensa  a  apresenta¢5o  de  laudo  t6cnico  ambiental  para  fins  de

comprova¢5o   de   condicao   especial   de   trabalho,   desde   que   demonstrado   que   seu

preenchimento foi feito por Respons5vel T6cnico habilitado,  amparado em  laudo tecnico

pericial.

0  PPP  devera  ser  atualizado  sempre  que  houver  alteracao  que  implique

mudan¢a das informac6es contidas nas suas sec6es.

0    PPP    dever5    ser    emitido    com    base    no    LTCAT    ou    nas    demais

demonstrac6es ambientais descritas abaixo:

•    Programa de Gerenciamento de Riscos -PGR;

•    Programa de Controle Medico de Satlde Ocupacional -PCMSO.

0   PPP   devera   ser   mantido   atualizado   e   sera   fornecido   nas   seguintes

situac6es:

1.  Por  ocasi5o   da   exonerac5o   do   servidor  ou   encerramento   do

mandato com fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo;

2.  Sempre     que     solicitado     pelo     trabalhador,     para     fins     de

requerimento de reconhecimento de perfodos laborados em condic6es especiais;

3.  Para  fins  de  analise  de  beneffcios  e  servi€os  previdenciarios  e

quando solicitado pelo lpMJ ou  INSS;

4.  Quando solicitado pelas autoridades competentes.

2.2.5. AFT -Analise ErEon6mica do Trabalho

Planejamento,  elaboracao  e  assessoria  na  implantac5o  da AET,  bern como

na    adaptac5o    das    condic6es    de    trabalho    as    caracteristicas    psicofisiol6gicas    dos

trabalhadores,  realizado  por  profissional  habilitado,  com  especialidade  em  Ergonomia,

nos termos da Norma  Regulamentadora NR-17 e seus Anexos I e 11.

Uma   An5lise   Ergon6mica   do  Trabalho   tern   como   objetivo   averiguar  as

condic6es de trabalho de uma determinada tare fa, com a observancia dos v5rios aspectos

a  ela  relacionados, sejam  eles relacionados a funcao, ambiente ou fatores cognitivos que

o  trabalho  exige.  Com  propostas  de  melhorias  pertinentes,  de  modo  a  proporcionar  urn

maximo  conforto,  seguranca  e  eficiente  desempenho  dos  trabalhadores.   Esta  an5lise

EE@
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procura  mostrar  uma  situac5o  global  da  tare fa,  abrangendo,  dentre  outros  fatores:  as

condi¢6es   ambientais  do   posto  de  trabalho,   o  mobili5rio,   os  equipamentos,   a   carga

cognitiva,  a  densidade  e  a  organiza¢5o  do  trabalho,  o  modo  operat6rio,  os  ritmos  e  as

posturas.

Realizar  avalia¢ao  ergon6mica  das  condi¢6es  de  trabalho,  consideraindo  o

ambiente de trabalho e condig6es psicofisiol6gicas dos servidores e vereadores,  de\7endo

abordar:

•  Condi€6es tecnicas;

• ambientais; e

•  organizacionais do trabalho.

As  a€6es  da  Analise  Ergon6mica  do  Trabalho  contemplar5o  os  seguintes

servi¢os:

a)   Elaborar,   planejar  e  dar  assistencia  tecnica   na   implantac:io  da

Analise  Ergon6mica em todas as dependencias da Camara  Municipal de Jacarei;

b)  elaborar  estudo  de  todas  as  func6es  do  quadro  funcionall  com

analise e registro de fotografia;

c)   avaliar  todos   os   postos   de  trabalho,   considerando   avali,ac6es

qualitativas e quantitativas;

d)  realizar estudo de  absentel'smo  e correlacion5-los aos fatores de

riscos do ambiente de trabalho;

e)  propor  medidas  de  melhorias  e  fornecer  por  quais  metodtDs  de

controle o Departamento de Recursos Humanos poder5 acompanha-las;

f)   propor   treinamentos   e   a€6es   educativas   para   melhorar   os

processos de trabalhos e diminuir os problemas com agentes ergon6micos.

0   planejamento,   elabora¢ao  e  assessoria   na   implanta€ao   da  AET,   bern

como   as   avaliac6es,   proposituras   e   adaptac6es   das   condi€6es   de   trabalho   deverao

obedecer a NR-17, observando o que segue:

•    Referente ao mobiliario dos postos de trabalho;

•    Dos equipamentos dos postos detrabalho;
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•    Das condi¢6es ambientais de trabalho;

•    Da organizacao dotrabalho.

Caso    aja    necessidade,    podera    haver   aplica¢5o    de    question5rio    para

preenchimento pelos colaboradores.

Todos  os  trabalhos  realizados  para  a  implantac5o  da  Analise  Ergon6mica

do Trabalho, bern como o seu laudo, dever5o ser elaborados e assinados pelo Engenheiro

de  Seguranga   do  Trabalho,  com  efetiva  capacidade  e  conhecimento  comprovado  em

ergonomia,  com  o  ntlmero  da  Anotac5o  de  Responsabilidade  T6cnica  -  ART  I.unto  ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA.

2.2.6.   Educacao   Postural,   Orientacao   Ergon6mica   e   Proframa   de   Gin5stica

Laboral

Planejamento,   elaboragao   e   assessoria   na   implantac5o   de   servicos   de

educacao   postural,   orienta¢5o   ergon6mica,   ginastica   laboral   e   atividades   afins,   para

servidores,    vereadores    e    estagiarios    da    Camara    Municipal,    para    atendimento    a

necessidade     de     permanente     conscientizacao     e    sensibiliza¢5o     para     obtenc5o     e

manuten€5o    de    h5bitos    saudaveis    durante    a    realiza€5o    das    atividades    laborais,

diminui€5o  do  cansa€o,  da  fadiga  e  de  sintomas  relacionados  a  atividade  de  trabalho;

identificac5o    e    eliminacao    de    vicios    posturais    no    desempenho    das    atividades

profissionais,  como forma  de  prevencao  de  doencas,  de  dor,  cansaco fi'sico  e  mental,  os

quais favorecer5o  melhor compreensao por  parte  dos colaboradores sobre  os  beneficios

da  pratica regular da gin5stica labora e da pausa laboral.

A  elabora¢5o  e  execuc5o  do  programa  de  educacao  postural,  orienta€ao

ergon6mica e ginastica laboral, segundo as seguintes etapas:

1)  Estrutura¢5o   do   Plano  de  Trabalho,   contendo  os  objetivos,   a

metodologia,  o  programa  de atividades a  ser desenvolvido e o cronograma  de

sess6es;  com  base  no  documento  de  Analise  Ergon6mica  do  Trabalho  dos

Servicos  de  Engenharia  de  Seguranca  e  em  Medicina  do Trabalho  e  de  Satlde

Ocupacional;
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2)  sensibiliza€5o   e   educac5o   postural,   composta   de   duas   aulas

anuais,    com    20    (vinte)    minutos    de    durac5o    cada,    abrangendo    1[emas

relacionados   a:   1.   Beneffcios   da   Pausa   Laboral;   2.   Beneficios   da   Gin5stica

Laboral;  3.  Modalidades  da  Ginastica  Laboral  e  seus  diferentes  objetivos;  4.

Ergonomia  no  trabalho  e  na  vida  di5ria  5.  Exercfcios  preventivos  de  les,6es  e

dores;   6.   Exerc`cios  respirat6rios  e  meditac5o  como   recurso  preventivo  do

adoecimento ffsico e emocional;

3)  sess6es  de   Gin5stica   Laboral   2   (duas)   vezes   por  seman€i   com

dura¢5o  de  10  minutos  cada.  As  sess6es  deverao  ser  executadas  de  maneira

que n5o hal.a  necessidade de vestu5rio ou  cal¢ados  pr6prios e nem  estimule a

sudorese.

As  atividades  ser5o  realizadas  nas  dependencias  da  Camara  Municipal  de

Jacaref, de segundas as sextas-fejras, no perfodo das 8hoo as 16hoo.

Disponibilizar   profissional   graduado   em   Educacao   Fi'sica,    regularmente

inscrito   no   Conselho   Regional   de   Educac5o   Fisica,   ou   em   Fisioterapia,   regularmente

inscrito  no  Conselho  Regional  de  Fisioterapia,  com  formacao  especifica  para  este  fim,

para  atender as demandas do  programa  de educac5o  postural,  orienta€ao  ergon6mica  e

gin5stica  laboral.

Fornecer   todo   equipamento   ou    material    necessario   a   execu¢ao   das

atividades  das  aulas  em  educacao  postural  e  das  sess6es  de  ginastica  laboral.  Colaborar

para  o  desenvolvimento  de  uma  cultura  voltada  a  construc5o  de  h5bitos  saud5\Jeis  e

preserva€5o da sadde.

Fornecer,  mensalmente,  relat6rio  com  dias  e  hor5rios  das  aulas,  njlmero

de  participantes,  a  indica¢ao  das  dificuldades  encontradas,  os  colaboradores  que  lhes

deram causa, os motivos e as a¢6es adotadas para sand-Ias e/ou minimiz5-las.

3. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

Os   Servicos   Especializados   em   Engenharia   de   Seguranca   e   em   Medicina   do

Trabalho   e   Sadde   Ocupacional    deverao   ser   chefiados    por   profissional    qualificado,
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segundo os requisitos especificados no subitem 4.4.1  da  NR-4,  bern como o  Programa  de

Educa€5o Postural, Orienta€5o Ergon6mica e Programa de Gin5stica  Laboral.

Os servicos de Seguran¢a e em Medicina do Trabalho devem ser compostos por:

•   Medico doTrabalho;

•   Engenheiro de Seguranca do Trabalho;

•   Tecnico de Seguran€a do Trabalho.

0  servico  de  Educac5o  Postural,  Orientacao  Ergon6mica  e  Programa  de  Gin5stica

Laboral devem ser compostos por:

•    Educador Ffsico.

Para  os  servicos  prestados,  os  profissionais  dever5o  seguir  a  descri€5o  sumaria

de cada cargo, conforme estabelecido pela CBO -Classifica¢5o Brasileira de Ocupa€6es:

2149-15 - Engenheiro de seguran€a do traba]ho

Descricao Sumaria
Controlam perdas de processos, produtos e servicos ao identificar, determinar e analisar

causas de perdas, estabelecendo plano de a€6es preventivas e corretivas.  Desenvolvem, testam e
supervisionam  sistemas,  processos  e  metodos  produtivos,  gerenciam  atividades de seguranca  no
trabalho  e  do  meio  ambiente,  gerenciam  exposi€6es  a  fatores ocupacionais  de  risco  a  satlde  do
trabalhador,    planejam    empreendimentos    e    atividades    produtivas    e    coordenam    equipes,
treinamentos e atividades de trabalho.

3516 -T6cnicos em seguran€a do trabalho
Descri€ao Sumaria
Participam  da  elaborag5o  e  implementam  poli'tica  de  sadde  e  seguran¢a  do  trabalho;

realizam   diagn6stico   da   situa€5o   de   SST  da   institui¢ao;   identificam   variaveis  de   controle   de
doen€as,  acidentes,  qualidade  de  vida  e  meio  ambiente.  Desenvolvem  a€6es  educativas  na  area
de  satide  e  segLiranca  do trabalho;  integram  processos  de  negociacao.  Participam  da  adocao  de
tecnologias  e  processos  de trabalho;  investigam,  analisam  acidentes  de  trabalho  e  recomendam
medidas de prevengao e controle.

2251-40 -Medico do trabalho
Descri¢5o Sumaria
Realizam     consultas     e     atendimentos     medicos;     tratam     pacientes     e     clientes;

implementam  a€6es  de  preven€ao  de  doen€as  e  promo€5o  da  sadde tanto  individuais quanto
coletivas; coordenam programas e servicos em saude, efetuam pericias, auditorias e sindicancias
m6dicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da area m6dica.

224140 - Profissional de educagao fisica na sat]de

Descric5o Sumaria
Coordenam,   desenvolvem   e   orientam,   com   criancas,   jovens   e   adultos,   atividades
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Descri€ao Sumaria
fi'sicas  e  praticas  corporais.  Ensinam  t6cnicas  desportivas;  realizam  treinamentos  especializados
com atletas de diferentes esportes;  instruem-lhes acerca dos principios e regras inerentes a cada
urn deles; avaliam e supervisionam o preparo fisico dos atletas; acompanham e supervisionam as

praticas  desportivas.   Estruturam  e  realizam  ac6es  de  promocao  da  satide  mediante  pir5ticas
corporais,  atividades fisicas  e  de  lazer na  prevenc5o  primaria,  secund5ria  e terciaria  no  SUS  e  no
setor privado.

Aos  profissionais  especializados  em  Seguran¢a  e  em   Medicina  do  Trabalho  6

vedado  o  exercicio  de  outras  atividades  na  empresa,  durante  o  horario  de  sua  atuacao

nos  Servi¢os  Especializados  em  Engenharia  de  Seguranca  e  em  Medicina  do  Trabalho  na

Camara Municipal de Jacaref.

Deverao  ainda  apoiar  e  orientar  os  servidores  e  vereadores  nas  dificuldades  de

acompanhamento do programa.

Fornecer,   mensalmente,  relat6rio  indicando  as  dificuldades  encontradas,  quem

lhes deram causa, os motivos e as a¢5es adotadas para sand-las e/ou minimiza-Ias.

Os   Servicos   Especializados   em   Engenharia   de   Seguran€a   e   em   Medicinia   do

Trabalho  e  Satlde  Ocupacional  dever5o  manter  entrosamento  permanente  com  a  CIPA,

dela   valendo-se   como   agente   multiplicador,   e   dever5o   estudar   suas   observac6es   e

solicita€6es, propondo soluc6es corretivas e preventivas, conforme o disposto na NR 5.

Afim    de    iniciar   os   trabalhos    de    Servicos    Especializados   em    Engenharia    de

Seguranca  e  em  Medicina  do Trabalho  e Satlde Ocupacional  e  ao  Programa  de  Edut:a¢ao

Postural,  Orientacao  Ergon6mica  e  Programa  de  Ginastica  Laboral  na  Camara  Municipal

de Jacaref, os laudos t6cnicos e relat6rios dos servi€os elencados no subitem 2.1, deverao

seguir, pelo LICITANTE, os prazos estabelecidos abaixo:
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Ap6s  implanta€5o  e  aplicacao  de  todos  os  servicos  do  subitem  2.1,  nesta  Casa

Legislativa,   estes   deverao   seguir   os   prazos   de   acompanhamento   para   manuten¢5o,

planej.amento, relat6rios e laudos peri6dicos estabelecidos em suas respectivas NR's.

SESMT

Programa de Gerenciamerlto de Riscos -PGR

Programa de Controle Medico de Sal3de
Ocupacional -PCMSO

Laudo Tfcnico das Condi€6es Ambientais de
Trabalho - LTCAT

Laudo de lnsalubridade e  Periculosidade

An5lise Ergon6mica do Trabalho ~ AFT

Prazos

Monitoramento anual do cronograma das
Sempre se fizer necess5rio.

Relat6rio anual de atividades (entregue sempre
nos meses de janeiro do ano subsequente ao da
execucao do servi€o).

ramento anual qualitativo e quantitativo
dos riscos ambientais, ou sempre que se fizer
necess5rio.
Monitoramento anual qualitativo e quantitativo
dos riscos ambientais, ou sempre que se fizer
necessario.

rid-hTta;aTin-6-hi-a

que se fizer necess5rio.
ergon6micos, ou

Os  servi¢os  dever5o  ser  executados  com  base  nos  parametros  ml'nimos  a  seguir

estabelecidos:

:._

- Todos os exames  complementares serao  expressamente  solicitados pelo

Medico do Trabalho responsavel, de acordo com o PCMSO do cargo/setor.

-    Com    excecao    de    alguns    exames    toxicol6gicos,    microbiol6gicos    e

imunol6gicos   que   requeiram   especificamente   urn   prazo   maior   de   execuc5o

(consenso  na  literatura  t€cnica),  os  demais  exames  complementares  deverao  ter

seus resultados (dosagens / medi€6es / graficos / imagens e laudos / assinatura do

responsavel t6cnico) entregues dentro de 5 (cinco) dias dteis da sua execucao;

-   Eventuais  exames  complementares  que  venham   a  ser  solicitados  por

outros  medicos  especialistas,  cujo  parecer tenha  sido  requerido  pelo  Medico  do

Trabalho,    deverao   ser   justificados   e   ter   pr6via    e   expressa    autoriza€5o    da

CONTRATANTE.
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E    de    inteira    responsabilidade    da    CONTRATADA    providenciar    os    materiais,

equipamentos,  ferramentas  e   utensilios  necess5rios  a   perfeita   execu¢5o  dos  seirvi¢os

contratados.

0  fornecimento  dos  servi€os  pela  LICITANTE  devera  ser  realizado  na  modalidade

turn  key,   a  qual  ficara   responsavel  tanto  pela  elaboracao  do  projeto,   bern  como  ao

atendimento    deste    Termo    de     Referencia,    seu     acompanhamento,     monitora¢5o,

fornecimento    e    as    instalac6es,    quando    possivel,    dos    materiais    necessarios    para

atendimento ao contrato.

Promover   4   (quatro)   palestras   educativas,   com   carga   horaria   ml'nima   de   90

(noventa)   minutos,   com   temas   ligados   a   Seguran€a   e   Medicina   do   Trabalho,   a   ser

definidos  pelas  partes juntamente  com  a  Escola  do  Legislativo,  com  registro  obrigat6rio

em folha de presen€a.

4. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Para  a  execucao  dos  Servicos  Especializados  em  Engenharia  de  Seguranca  e  em

Medicina   do   Trabalho   e   Satide   Ocupacional   e   ao   Programa   de   Educacao   Postural,

Orientagao   Ergon6mica   e   Programa   de   Ginastica   Laboral,   a   ADJUDICATARIA   dever5

apresentar como condic5o de habilitacao:

-Apresenta¢ao de Atestado de Capacidade Tecnica emitido por pessoa j.uridica de

direito pdblico ou privado de modo a comprovar o desempenho de atividade pertinente e

compativel    com    caracterfsticas,    quantidade    e    prazos   com    o    objeto    da    licita€5o,

contemplando,  no  minimo,  os  servi¢os  de  PGR  e  PCMSO,  por  serem  considerados  os

servicos de maior relevancia no obj.eto que se pretende contratar.

0   Atestado   de   Capacidade   Tecnica   devera   ser   emitido   em   papel   timbrado,

contendo  nome,  endereco  completo,  local  e  data  da  emissao,  per`odo  da  presta€5o  do

servico,   CNPJ,   telefone   de   contato   e   os  servicos   da   LICITANTE,   viabilizando   eventual

apurac5o de veracidade, bern como a devida identificacao do respons5vel  pela assinatura

do atestado.

A    LICITANTE    deve    disponibilizar,    quando    solicitado,    todas    as    informac6es

necessarias  a  comprovacao  de  legitimidade  do(s)  atestado(s)  apresentado(s)  fornecendo

os documentos solicitados pela CONTRATANTE.
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5. DEMANDA DA CONTRATANTE

A demanda da CONTRATANTE tern como base as seguintes caracteristicas:

a)   Quadro   de   pessoal   e   descritivo   das   atividades,   conforme   o   Quadro   I.   0

quantitativo estimado 6 de  128 pessoas, dentre eles servidores efetivos e comissionados,

estagi5rios e vereadores.  Esse numero e meramente estimativo,  n5o podendo ser exigido

ou considerado como fator para pagamento/cobranca de quaisquer naturezas;

b)   Iista   de   servidores   autorizados   a   dirigirem   os   veiculos   oficiais   da   Camara

Municipal de Jacaref, conforme Quadro 11;

c)  os  servicos  deverao  ser  prestados  de  segunda   a  sexta-feira,  das  08:00h   as

17:00h, exceto feriados e pontos facultativos, conforme o calendario vigente.

`.

6.  DEMANDA DA LICITANTE

A demanda da  LICITANTE tern como base as seguintes caracterfsticas:

a)  As  instalac6es  e  local  da  prestac5o  dos  servi§os de  Engenharia  de  Seguran€a  e

em  Medicina  do  Trabalho  e  Sadde  Ocupacional  e  ao  Programa  de  Educac5o  Postural,

Orientacao   Ergon6mica  e   Programa   de  Gin5stica   Laboral  dever5o  estar  adequados  e

alinhados as normas  da Vigilancia  Sanit5ria  em  raz5o da  natureza  dos servicos realizados,

levando-se em conta  limpeza, climatiza¢5o, mobili5rio, sanit5rios adequados;

b)  os servi€os prestados ocorrerao  nas dependencias da  CONTRATANTE,  ou  ainda

quando for o  caso,  nas  dependencias  da  LICITANTE  ou  parceiro,  dentro  do  municfpio  de

Jacarei;

c)  os    exames    necessarios    para    atendimento    ao    PCMSO/ASO    poder5o    ser

realizados  fora  das  dependencias  da  Camara   Municipal  de  Jacarei,   porem   dentro  do

munici'pio.   A   CONTRATADA   podera   ainda   indicar   parceiro   contratado   para   execucao

destes, obedecendo o  limite do  municfpio.  Caso a CONTRATADA apresente  parceiro para

execucao  dos  exames,  esta  dever5  apresentar  o  Contrato  de  Parceria  em  10  dias  antes

dos encaminhamentos dos servidores;

d)  os   dados   de   avaliaeao   clinica   e   complementar,    conclus6es   e   medidas

aplicadas,     sao     registradas     em     prontuario     clinico     individual,     que     ficara     sob

responsabilidade do medico coordenador do PCMSO;
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7. DOCUMENTACAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A   ADJUDICATARIA   devera   apresentar   para   fins   de   assinatura   de   contrato   as

seguintes  documentac6es  para  atendimento  aos  Servicos  Especializados  em  Engenharia

de   Seguranca   e   em   Medicina   do   Trabalho   e   Satide   Ocupacional   e   ao   Programa   de

Educa¢5o Postural, Orienta¢5o Ergon6mica e Programa de Gin5stica  Laboral:

a) Relacao de toda  equipe de trabalho, suas qualifica¢6es comprovadas  mecliante

apresentac5o   dos   certificados   de   conclusao   dos   cursos   em   instituic6es   de   ensino

reconhecidas pelo Sistema Oficial e seus vinculos com a CONTRATADA;

b)  relacao da equipe m6dica com suas especialidades devidamente registradas no

Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado de S5o  Paulo  (CREMESP)  e familiarizada  (:om  a

Patologia     Ocupacional,     em     nllmero     adequado     para     atender     a     demanda     da

CONTRATANTE;

c)   registro   ativo   do   Engenheiro   de   Seguran¢a   do  Trabalho  junto   ao   CREA  -

Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -acompanhado  da  CAT -Comprovacao

do Acervo T6cnico;

d)  registro  do  Engenheiro  de  Seguran¢a  do Trabalho  e  do T6cnico  de Seguranca

do  Trabalho  no  Ministerio  do  Trabalho,  conforme  disposto  na  Lei  n9  7.410,  de  27  de

novembro de 1985;

e)   registro  ativo   do   profissional  de   Educa¢5o   Fisica   no  Sistema   CONFEF/CREFs

(Conselho  Federal  de  Educa¢ao  FI'sica  / Conselho  Regional  de  Educacao  Fi'sica),  conforme

disposto na Lei n9 9.696 de 1 de setembro de 1998, na Resolu¢ao CONFEF n9 073 de 12 de

maio de 2004 e na Resolucao CONFEF n9 323 de 21 de setembro de 2016;

f)     apresentac5o     da     estrutura     incluindo     as     instala¢6es,     materiais     e     os

equipamentos,   pr6prio  ou   mediante  convenio  de   parceria,   adequada   a   execu€5o  do

objeto contratual no municipio de Jacarei;

g) relacao de equipamentos, certificado de autoriza€ao do  INMETRO e/ou da ABNT

e seus devidos certificados de calibracao;
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Caso   haja   necessidade   de   troca   dos   membros   da   equipe   ou   do   responsavel

t6cnico,  a  CONTRATADA  deve  apresentar  as  documentac6es  dos  novos  integrantes  ou

responsavel  t6cnico  no  prazo  de  10  (dez)  dias  tlteis  antes  do  infcio  do  novo  profissional

para aprova¢ao da CONTRATANTE.

8. METODOLOGIA DE AVALIA¢AO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A contratada devera emitir os seguintes relat6rios:

a) Anualmente, nos meses de I.aneiro ao ano subsequente a prestacao do servi¢o,

relat6rio contemplando todos os procedimentos realizados e os servicos prestados, geral

e individualmente (por servidor, estagiario ou vereador);

b)  Ate  o  59  (quinto)  dia  de  cada  mes,  urn  relat6rio  contemplando  as  atividades

que  foram  realizadas  pela  CONTRATADA  no  mss  anterior  e  a  programa€5o  dos  servicos

previstos para o mes corrente.

Os  relat6rios  dever5o  ser  entregues  a  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  a  quem

compete atestar o recebimento do servico.

Ap6s   a   conferencia   e   aprovacao   dos   relat6rios   gerenciais   pela   Diretoria   de

Recursos  Humanos,  a  CONTRATANTE  estara  autorizada  a  emitir a  Nota  Fiscal  de servicos,

no  prazo  definido  em  contrato  para  processamento  do  recebimento  do  servi¢o  e  da

liberacao do pagamento.

9.  DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

0 servico compreender5 a execucao das seguintes tare fas basicas:

a)  Atender diretamente os servidores e vereadores da CONTRATADA;

b)  disponibilizar  a  CONTRATANTE,  por  meio  de  e-mail  e  telefone,  atendimento

para   sanar  eventuais  dtividas  ou   divergencias,   no   horario  de  expediente  da   Camara

Municipal de Jacaref;

c)   coletar   material   biol6gico   dos   servidores   e   vereadores   em   suas   pr6prias

dependencias ou de parceiros devidamente habilitados e aprovados pela CONTRATANTE;

d)  executar os exames laboratoriais complementares previstos no PCMSO;
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e)  realizar  os  exames  clfnicos  admissionais,  peri6dicos,  de  retorno  ao  trab€ilho  e

demissionais   dos  servidores  e  vereadores,   concluir  sua   aptid5o/inaptidao   e   emitir  o

respectivo ASO;

f)   solicitar      a       autorizacao       da       CONTRATANTE       para       executar      exames

complementares  solicitados  por  seus  profissionais  medicos  e  que  n5o  estejam  previstos

no PCMSO;

g)  controlar  a  validade  dos  exames  medicos  prestes  a  vencer  com  antececlencia

minima de 30 (trinta) dias;

h)  administrar  a  agenda  de  marcacao  dos  atendimentos  medicos  e  dos  exames

solicitados, fornecendo os dados para acompanhamento mensal pela CONTRATANTE;

i)    comunicar,  com  o  prazo  de  antecedencia  de  2  (dois)  dias  dteis,  a  agenda  de

exames    complementares    e    clfnicos    (rela€ao    dos    presentes    e    dos    ausentes)    a

CONTRATANTE;

I.)    manter   prontu5rio   individual    (ffsico   e/ou    digital)   contendo   os   resultados

originais dos exames complementares realizados;

k)  manter registro hist6rico de todos os procedimentos e atendimentos realizados

na vigencia do Contrato;

I)    enviar   a   Diretoria   de   Recursos   Humanos   da   CONTRATANTE   urn   relat6rio

gerencial  mensal,  em  meio  digital  (edit5vel)  e fl'sico,  detalhando todos os procedimentos

e atendimentos realizados, assim como a discrimina¢5o da percentagem de absentel'smo,

de  remarcac6es,  de  atrasos  nas entregas de  resultados,  o tempo  m6dio de  atendimento

por paciente, por tipo de exame complementar ou por especialidade clfnica de m6ditcos, o

tempo   medio   gasto   na   entrega   dos   resultados   (agrupar   por  tipo   de   procedimento),

percentagem  de  retrabalho  (exames  repetidos  por  deficiencia  tecnica  detectada   pelo

Medico do Trabalho da CONTRATADA).

in) nao divulgar e nem fornecer dados ou informa¢6es obtidas em razao da rela¢ao

contratual,   e   nao   utilizar   o   nome   da   CONTRATANTE   para   fins   comerciais   ou   em

campanhas e material de publicidade, salvo com autoriza¢5o previa.

10.  DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
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A CONTRATANTE  deve  acompanhar  e  fiscalizar  a  conformidade  da  prestacao  dos

servicos   e   da   aloca€ao   dos   recursos   necess5rios,   de   forma   a   assegurar   o   perfeito

cumprimento  do  ajuste,  por  meio  do  servidor  lotado  no  cargo  de  Diretor  de  Recursos

Humanos, sendo esse representante especialmente designado,  na forma do art. 67 da  Lei

n9 8.666, de  1993.

a)  Esclarecer ddvidas do  preposto/representante da  CONTRATADA que  estiverem

sob   a   sua   alcada,   encaminhando   as   areas   competentes   os   problemas   que   surgirem

quando lhe faltar competencia;

b)  solicitar  a  Gerencia  de  Licitac6es  e  Contratos  que  notifique  a  CONTRATADA  a

reavaliar e,  se  necessario,  repetir/refazer quaisquer  servicos  que  estejam  em  desacordo

com  as  especifica¢6es t6cnicas  e  as  constantes  neste  documento,  no  edital  de  licitacao,

no   contrato   ou   na   Lei,   determinando   prazo   para   a   correcao   de   poss`veis  falhas  ou

substitui¢6es  de  produtos  ou  servi€os  em  desconformidade  com  o  solicitado,  caso  tais

prazos n5o estejam, j5, estipulados neste Termo de Referencia;

c)   notificar  a  CONTRATADA  acerca  de  qualquer  ocorrencia  em  desconformidade

com   as   clausulas   contratuais,   sempre   por   escrito,   com   prova   de   recebimento   da

notificacao (procedimento formal, com prazo);

d)  encaminhar  os  trabalhadores  para  a  realizaeao  dos  exames  medicos  ap6s  a

elabora€5o e implantac5o do PCMSO;

e)  Conferir  os   relat6rios   dos   servi€os   executados   e   produtos   entregues   pela

CONTRATADA;

f)   autorizar a CONTRATADA a emitir a  Nota Fiscal.

11.  DISPOSIC6ES GERAIS

Emitir relat6rio gerencial (complementar) ao final de cada doze meses, a contar da

contrata¢5o,   ou   ainda   em   eventual   rescisao   contratual,   contemplando   os   servicos

executados     (indicando     os     servidores,     estagiarios     e     vereadores     e     o     tipo     de

atendimento/exames realizados). Tal relat6rio dever5 ser apresentado em 2 vias originais,

acompanhado   de   mfdia   gravavel   contendo   o   backup   de   todos   os   atendimentos,

resultados de exames, relat6rios e laudos realizados no periodo.
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De acordo com a  Portaria  Conjunta SEPRT/RFB ng 82, de  10 de novembro de 2020

-DOu de 11/11/2020 -consolida¢5o publicada em 09/02/2022 a implanta¢5o do e-Social

sera  obrigat6ria,  para  os 6rg5os  ptlblicos,  exigindo  o  envio  de  diversos dados  da  C€imara

Municipal  de  Jacarei,  de  cadastro  e  de  tabelas  (chamados  de  eventos),  dentre  as  quais

destacamos as ``lnformac6es Gerais sobre os Eventos de Seguranca e Sadde no Trabalho -

SST"  (item  19  do  Manual  de Orienta€ao  do  esocial -MOS -Vers5o  S-1.1  de  Outubro  de

2022 -a  partir de 01 de janeiro de 2023 segundo a  Portaria Conjunta  MTP/RFB/ME Ng 2,

de  19 de abril de 2022.

Sao definidos como eventos de SST os abaixo elencados:

•  S-2210  -Comunicacao de Acidente de Trabalho;

•  S-2220  -  Monitoramento  da  Sadde do Trabalhador;

•  S-2240  -Condic6es Ambientais do Trabalho  -Agentes  Nocivos,
Os eventos de SST est5o estruturados na forma adiante descrita:

•  Evento S-2210:  utilizado  para o envio da  CAT pelo empregador/tomador de

m5o-de-obra de trabalhador avulso e empregador dom6stico.

•   Evento   S-2220:   neste   evento   6  feito   o   acompanhamento   da   satlcle   do

trabalhador durante  o seu  contrato de trabalho,  com  as  informa€6es relativas  aos ASO  e

seus exames complementares. Tais informac6es correspondem aquelas exigidas no PPP.

•  Evento  S-2240:  sao  prestadas  as  informac6es  da  exposigao  do  trabalhador

aos    agentes    nocivos,    conforme    "Tabela    24    -    Agentes    Nocivos    e    Atividacles    -

Aposentadoria   Especial"   do   esocial   e   identificados   os   agentes   nocivos   aos   quais   o

trabalhador  esta  exposto.  Deve  tambem  ser  declarada  a  existencia  de  EPC  instalados,

bern   como   os   Epl   disponibilizados.   A   informa¢5o   relativa   aos   Epls   n5o   substitui   a

obrigatoriedade   do   registro   de   entrega   destes   equipamentos   conforme   dispcisicao

normativa.

As  informac6es  s5o  obrigat6rias  s6  para  segurados  vinculados  ao  RGPS,  mas  6

possivel  a  informacao  relativa  a  servidores  vinculados  a  RPPS  e  para  os  estagi5rios,  para

fins  de  cumprimento  do  que  disp6e  a  Nota  T6cnica  2/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.

Para    6rg5o    ptlblico    que    instituiu    RPPS,    mas    possua    servidores    obrigatoriamente
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vinculados  ao  RGPS:  devem  ser  enviados  todos  os  eventos  de  SST,  exceto  o  evento  S-

2220.

Os servi€os ora  contratados  (Servicos  Especializados em  Engenharia  de Seguranca

e em  Medicina do Trabalho e Satlde Ocupacional) atender5o tamb6m  as exig€ncias do e-

Social   e  faz-se   necess5rio   assessoria   das   informa¢5es   a   serem   enviadas   ao   Governo

Federal, bern como o auxilio no preenchimento destas em nosso Sistema de Gest5o.

A CONTRATADA devera  acompanhar as atualiza¢6es/modifica¢6es do  esocial  e  se

adequar as exigencias estabelecidas.

QUADRO I
Quadro de Pessoa[

ITEM CARGO Total Providas Nao Providas

1 Agente de Compras e Manuten€ao 02 02 00

2 Analista de Comunicacao 04 04 00

3 Analista de Estatisticas 01 01 00

4 Analista de  Licitac6es e Contratos 01 01 00

5 Analista  de  Midias Sociais 01 01 00

6 Analista de Pessoal e Treinamento 02 01 01

7 Analista de Suporte de Tecnologia da  lnforma¢5o 01 01 00

8 Analista de Tecnologia da  lnforma€ao 01 01 00

9 Assessor de Pessoal 01 01 00

10 Assistente de Dire€ao 01 01 00

11 Assistente de Finan€as 01 01 00

12 Assistente de Telecomunicac6es 01 01 00

13 Assistente Juridico 01 01 00

14 ConsultorJuridico-Legislativo 04 04 00

15 Contador 01 01 00

16 Coordenador de Equipe 01 01 00

17 Coordenador de Financas 01 01 00

18 Diretor de Recursos Humanos 01 01 00

19 Editor Cinegrafista 01 01 00

20 Gerente de Licita¢6es e Contratos 01 01 00

21 Gerente de Operac6es 01 01 00

22 Gerente de Programa¢5o 01 01 00

23 Jornalista 01 01 00

24 Motorista de Gabinete 04 03 01

25 Oficial  de Atividades do  Legislativo 09 09 00

26 Oficial T6cnico  Legislativo 06 04 02

27 Operador de Maquina 01 01 00

28 Recepcionista 03 03 00

29 Secret5ria Administrativa 01 01 00
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30 Secretario  Legislativo  Ill 01 01 00

31 Tecnico de Contabilidade 01 01 00
TOTAL 57 53 4

C6d. Cargos Exclusivamente em Comissao Total Providas Nao  Pr(

33 ASSESSOR  POLl'TICO 26 26 0
34 CHEFE  DE  GABINETE  DA  PRESIDENCIA 1 1 0
35 CHEFE  DE  GABINETE  PARLAMENTAR 13 13 0

TOTAL 40 40 0

QUADRO I -CONTINUACAO

Quadro de Pessoal

C6d. Cargos Efetivos de Confianga Total Providas Nao  Pr(

36 ASSESSOR  DE TREINAMENTO  E  CAPACITACAO 1 1 0
37 CHEFE  DE  CERIMONIAL 1 1 0

38
CHEFE         DO         DEPARTAM ENTO         DE         COMPRAS         E

1 1 0MANUTENCAO

39 CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTES 1 1 0
40 CONTROLADOR  INTERNO  E  OUVIDOR 1 1 0
41 COORDENADOR  DA  ESCOLA  DO  LEGISLATIVO 1 1 0
42 SECRETARIO-DIRETORADMINISTRATIVO 1 1 0
43 SECRETARIO-DI RETOR  LEGISLATIVO 1 1 0
44 SECRETARIO-DIRETOR  DE  COMUNICA¢AO 1 1 0
45 SECRETARI O-DI RETOR  J U R`DICO 1 1 0

TOTAL 10 10 0

C6d. Agentes  Poli'ticos Total Providas Nao  Prc

46 VEREADOR 13 13 0
47 PRESIDENTE  DA CAMARA 1 1 0

TOTAL 13 13 a

C6d. Estagiarios Total Providas Nao Prc

48 Estagiario 26 22 4
49 Estagiario  PCD 1 0 1

TOTAL 27 22 5

QUADRO  11

Vereadores e servidores autorizados a dirigirem vefculos oficiais

ITEM CARGO Qua"

1 Servidores 35
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Anexo Ill -Procuraeao

A  empresa devidamente   inscrita   no

CNPJ/MF  sob  o   n°   .................,   com   sede   na   Rua                                   ,   n°

.........,   bairro   ...................,   cidade   de   ..........,   estado   de   .............,   por

seu   s6cio   .......   (denominagao   do   contrato) ,.............,........,   brasileiro,

..........    (estado   civil) ,............    (profissao),    residente   e   domiciliado   na

cidade  de  ............,  nomeia  e  constitui  seu  REPRESENTANTE,  o  Sr'.

...................,..........    (estado    civil) ,.............    (profissao),    portador    da

cedula  de  identidade  RG  n°  ........,....,  e  do  CPF/MF  n°  ..,...................,  a

quem  sao  conferidos  poderes  para  representar a  empresa  outorgante,

junto    a    Camara    Municipal    de    Jacarei,    na    Licitagao    PREGAO
PRESENCIAL  n°  08/2022,   em  especial  para  participar  das  sess6es

licitat6rias, firmar declarag6es e atas,  interpor ou desistir da  interposigao

de  recursos  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame

acjma indicado.

Local e data.

Assinatura do responsavel pela outorga
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Anexo lv -Declaragao -Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

A       empresa '         CNPJ         no

declara   a   Camara   Municipal   de   Jacarei,    para   fins   de

participagao   no   procedimento   licitat6rio  do   PREGAO   PRESENCIAL   n°  08/:2022,

cumprir   plenamente   os   requisitos   para   classificar-se   como   Microempres€i   ou

Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14   de   dezembro   de   2006   e   suas   alterag6es.   Declara-se,   ainda,   ciente   das

responsabilidades administrativa,  civil e criminal.

Loca e data

Nome do Representante:

RG e CPF

Carimbo da empresa
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Anexo V -Declaracao de Condig6es Habilitat6rias

A empresa devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob  o   n.°   .................,   com  sede  na   Rua   .....................,   n.°  .........,   bairro

...................,      cidade     de      ......,...,      estado     de      .............,      neste     ato

representada      pelo      Senhor      ..................,..,      portador     do      RG.      n.'D

...................,    DECLARA   expressamente   que   atende   plenamente   os

requisitos   de   habilitagao   impostos    no   Edital    para   participagao   n()

PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022 da Camara Municipal de Jacarei,

em   conformidade   com   o   disposto   no   art.   4.°,    inc.   VIl,   da   Lei   ntD

10.520/02.

Local e data.

(assinatura do responsavel legal)
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Anexo Vl -Declaracao de Elaboraeao lndependente De Proposta

A empresa inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ...............,  com  sede
na  cidade  de  ........,  estado  de  ....,...,   na  Rua  ..........................,   n°  .....,  bairro  ..............,  por

meio de seu  representante legal que a esta subscreve,  DECLARA,  sob as penas dai lei, em
especial o art. 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o
conteddo da proposta anexa nao foi,  no todo ou em parte, direta ou indiretamen{e ,inf`ormado
a  ,  discutido com  ou  recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do  Pregao
Presencial  n° 08/2022  da  Camara  Municipal de Jacarei,  por qualquer meio ou  por qualquer

Pessoa;
(b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida com ou

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° ()8/2022
da Camara Municipal de Jacarei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  nao  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,   influir  na  decisao  de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n° 08/2022 da Camara
Municipal de Jacarei, quanto a participar ou nao da referida lici{agao;

(d)   o   contetldo  da   proposta   anexa   nao   sera,   no  todo   ou   em   parte,   direta   ou
indiretamente,  comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de
fato do Pregao Presencial n° 08/2022 da Camara Municipal de Jacarei antes da adjudicagao
do objeto da referida licitagao;

(e)  o  valor  da  proposta  nao  foi  influenciado  pela  informagao  de  valor  referencial
constante do edital,  tendo sido  resultado apenas e tao somente dos fatores mercadctl6gicos
vigentes;

(f)   o   conteddo   da   proposta   anexa   nao   foi,   no   todo   ou   em   parte,   dii.eta   ou
indiretamente,   informado,  discutido  com  ou   recebido  de  qualquer  integrante  da  Camara
Municipal de Jacarei antes da abertura oficial das propostas; e

(g)  esta  plenamente  ciente  do  teor e  da  extensao  desta  declaragao  e  que  detem
plenos poderes e informag6es para firms-la.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2200
Site:   www.iacaTei.sD.leg.br
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PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022

Anexo Vll -ProDosta comercial

(nome  da  empresa),   inscrita  no  CNPJ  sob  o  n° ......................,   por

intermedio  de  seu  representante  legal  infra-assinado,  vein  apresentar a  Camara  Municipal

de Jacarei a sua PROPOSTA para Contrataeao de empresa especializada na presta€ao

de  Servicos  de  Engenharia  de  Seguranea  e  em  Medicina  do  Trabalho  e  de  Sadde

Ocupacional  e  Educagao  Postural,  Orientagao  Ergon6mica  e  programa  de  Ginastica

Labora[  para  atendimento  aos  servidores  efetivos  e  comissionados,  estagitirios  e

vereadores da Camara Municipal de Jacarei, conforme especificagao do Anexo 11 --Termo

de   Refefencia,   submetendo-se  aos  demais  termos  e  condig6es   previstos   no   Edital  do

PREGAO   PRESENCIAL  n°  08/2022  e  assumindo  inteira   responsabilidade  por  quiaisquer

erros que tenham sido cometidos quando da preparagao da presente proposta.

Servicos Valor Mensal/Unifario Valor tota
(Conforme Anexo 11 - Termo de Refefencia) (12 meses

PGR,  PCMSO,  realiza¢5o dos exames clinicos
Valor por funcionarioativo/mssRS

RS
ocupacionais e complementares e emissao do ASO
(admissional, demissional, de retorno ao trabalho e
peri6dico)

Emissao de PPP Valor UnitarioRS
RS

Assessoria e envio de eventos ao e-Social Valor  MensalRS
RS

Quatro (4) palestras anuais com no mfnimo 90 Valor Unifario
RSminutos. RS

LTCAT Valor UnifarioRS
RS

AFT -An5Iise Ergon6mica  no Trabalho Valor UnifarioRS
RS

Programa de Ginastica  Laboral,  Educa€ao Postural Valor Mensal
RSe Orientacao Ergon6mica RS

Valor total da proposta RS
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0 valor total da proposta sera submetido a lances.

A validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

A  execugao  do  objeto  da  licitagao  devera  ser  realizada  de  acordo  com  o  especificado  no

Anexo  11  -  Termo  de  Referencia,  bern  como  Anexo  lx  -  Minuta  Contratual  e  Edital  do

certame.

(Local e data)

(Representante legal da empresa)

Razao Social da Proponente:

CNPJ/MF:

Enderego completo:

Nome do Representante:

RGno

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955n2220
Site:   www,   iacarei.sl).leg.br
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Anexo VIII -Declaragao de cumprimento do Art. 7°, Xxxlll/CF

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° ..,,........,..,  com

sede  na  cidade  de  ........,  estado  de  ........,   na  Rua  ..........................,  n°  ....,,  bairro  ............,

por meio de seu representante legal que a esta subscreve,  DECLARA expressamente e sob
as  penas  da  lei,  que  nao  emprega  menores  de  14  (quatorze)  anos  em  seu  quadro  de

funcionarios,  bern  como  nao  exp6e  qualquer  empregado  menor  de  18  (dezoito)  anos  aos

servigos   noturnos,   perigosos  e   insalubres,   da  forma   proibida   pelo  artigo   7°,   Xxxl[l   da

Constituigao Federal,

E por ser a mais absoluta expressao da verdade, firma a presente,  estando

plenamente  ciente  das  penalidades  advindas  do  descumprimento  do  inciso V do  artigo 27,

da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada.

Local e data.

Empresa (por seu representante legal)

Pra9a  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)3955-2200
Site:   www.iacarei.sD.leg.br
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PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022

Anexo lx -Minuta Contratual

CONTRATO no

CONTRATO   DE   pRESTAeAO   DE   sERvlcos   QUE   ENTRE   si   CELEBRAM   A

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi E A EMPRESA

Por  este  instrumento  contratual,  de  urn  lado  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JAtcAREi,

pessoa    j.uridica     de    direito     ptlblico     interno,     inscrita     no     CNPJ/MF     sob     o     n°

50.437,516/0001-76,  sediada na  Praga dos Tres  Poderes,  n° 74 -Centro,  na Cidlade de

Jacarei-SP,  nesse  ato  representada  por seu  Presidente,  Vereador  PAULO  FERREIRA

DA  SILVA,  brasileiro,  portador  da  cedula  de  identidade  RG  n°

inscrito   no   CPF/MF   sob   o   n°

SSP/SP,

doravante   denominada   simplesmente

COIVTRAIAIV7lE,  e  de  outro  lado  a  empresa  ,  inscrita  no  CGC/MF  sob  o  n°  ..............,

com   sede   na   cidade   de   .........,    na neste   ato   representada   por      j£;-

........................,..,     portador    da    cedula    de    identidade    RG    n.°    ...............,     inscrito    no  r''~-\`''

CNPJ/MF      sob      o      n.°      ............,      doravante      simplesmente      denominada      como

CONTRATADA, tern entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTACAO

DE SERVICOS,  decorrente do Pregao  n° 08/2022,  com fundamento nos termos da  Lei

n°    10.520   e   subsidiariamente   pela    Lei    Federal    n.0   8.666/93   e   suas   alterag6es

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www . i ac arei , sD . I e g . br
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posteriores,  Lei  Complementar n°  123/2006 e  Lei  Complementar n°  147/2014,  mediante

as clausulas a seguir especificadas.

1.    DOOBJETO

Constitui  objeto  do  presente  Contrato  a  Contratagao  de  empresa  especializada  na

prestagao de Servieos de Engenharja de Seguran9a e em  Medicina do Trabalho e
de  Sadde  Ocupacional  e  Educagao  Postural,  Orientagao  Ergon6mica e  programa

de Ginastica  Laboral  para atendimento aos servidores efetivos e comissionados,

estagiarios  e  vereadores   da   Camara   Municipal   de  Jacarei,   nas   especificag6es

constantes do Termo de Referencia -Anexo 11 deste Edital.

DIC6ES DE PAGAMEN2.    DOVA

2.1.0   pagamento  sera  efetuado   pela  Tesouraria  da   Camara   Municipal   de  Jacarei,

atraves  de  boleto,  dep6sito  ou  transfetencia  bancaria,  em  ate  5  (cinco)  dias  dteis

posteriores   ao   recebimento   da   Nota   Fiscal/Fatura   e   autorizagao   do   Departamento

Requisitante   A   Nota   Fiscal   g£!£§[±   estar   acompanhada   do   respectivo   ±g±!±9   e

re[at6rios/comprovantes dos servi§os prestados;

2.2.0  pagamento sera efetuado apenas e tao somente se forem  aprovados  pela  Fiscal

do    Contrato    os    relat6rios/comprovantes    da    prestaeao    de    servigos    do    periodo

mencionado em  Nota Fiscal;

_,/I"\-/

2.3.0 valor contratado sera fixado em reais,  nao comportando reajustes pelo periodo de

12  (doze)  meses  sobre  o valor pactuado,  exceto  na  hip6tese  prorrogagao do prazo do

contrato  ap6s  os  12  (doze)  meses  de  sua  vigencia,  ainda  assim,  somente  em  relagao

aos servigos efetivamente prorrogados;

2.4. Nao sendo aprovado o objeto contratado ou ao se constatarem erros ou  rasuras na

Nota     Fiscal/Fatura    a    ser    apresentada    pela    CONTRATADA,     nao    ocorrera    o

correspondente pagamento, ate que sejam efetuadas as devidas correg6es;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www . i ac arei , sD .1 e g . br
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2.5. 0 atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE implicara o acfescimo de juros

morat6rios  a fragao de  0,033%  ao  dia,  salvo  a  incidencia  no  item  2.4,  que  dest)briga  o

pagamento de correeao monetaria, juros ou multas pela CONTRATANTE;

2.6. Quando da realizagao do pagamento,  se devidos,  serao descontados dos valores a

receber,   as   penalizag6es   impostas  por  eventuais  atrasos,   multas,   o   imposto  sobre

servigo de qualquer natureza e o imposto sobre a renda devida na fonte sobre o objeto

contratado,  bern  como  descontos  por eventuais  antecipae6es  de  pagamento  nta  forma

autorizada  pelo artigo 40,  lnciso XIV,  alinea  c/ da  Lei  8.666/93 atualizada;  com  ai devida

notificagao e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa pfevia;

2.7.As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  objeto  desta  licitagao  serao  suportadas

pela seguinte dotagao orgamentaria:  010101.01.031.0001.2001.0000.3.3.90.39.0().

3.       DA CONTRATACAO E EXECUCAO CONTRATUAL

3.1.        A contratagao do objeto  licitado dar-se-a mediante a assinatura do CONTRATO

(Anexo  lx)  em  estrita  conformidade  com  o  disposto  em  lei,  e  dele  farao  paiie  este
instrumento   convocat6rio   e   a   proposta   vencedora,    bern   como   quaisquer   outros

documentos integrantes do procedimento licitat6rio.

3.2.        O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses,  contados da data da

assinatura,   sendo   sua   eficacia   condicionada   a   publicagao   oficial   deste   contrato,

produzindo seus efeitos ate o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas, podendo

ser prorrogado,  mediante Termo Aditivo,  ate o  limite  previsto  no  lnciso  11  do Artigtct  57 da

Lei  Federal  n°  8,666/93,  com  reajuste  de  acordo  com  o  INPC  -  indice  Nacional  de

Pregos ao Consumidor ou,  na ausencia deste, outro indice oficial;
Hn

_E     LPEN

3.3.      Regularmente  convocada  para  assinar  o  CONTRATO,  a  adjudicataria  cumprira

faze-lo   no   prazo   maximo   de   03   (tres)   dias   dteis,   ap6s   o   qual   sua   omissao

Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   ]2.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www.iacarei   sl).leg.br
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caracterizara   nao   atendimento   do   prazo   de   assinatura   contratual,   sujeitando-a   a

penalidade contida  no disposto no §1° do art.  86 da  Lei  Federal  n° 8.666/93,  bern como

aquela  do Art.  3°,I,  do Ato  da  Mesa  n°  05/2016,  que estabelece  multa  de  10/o  (urn  por

cento) por dia,  limitado a 30°/o (trinta por cento)  incidente sobre o valor da obrigagao nao

cumprida  e tomando por base  a  proposta  apresentada  e  ainda  as demais  penalidades

previstas na referida Lei e alterag6es posteriores;

3.4.     A execugao contratual dar-se-a nos moldes deste ajuste,  bern como do Anexo 11 -

Termo de Referencia e demais disposie6es contidas no instrumento convocat6rio do PP

no o8/2022.

4.    DOS ACRESCIMOS E SUPRESS6ES

4.1.  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os

acfescimos e supress6es que se fizerem  necessarios,  respeitado o  percentual  previsto

no § 10, do artigo 65, da Lei 8666/93 e alterag6es.

5.    DAS OBRIGAC6ES DAS PARTES

5.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a)    Os servigos devem ser executados de acordo com o Anexo 11 -Termo de Referencia

do   Edital   do   PP   n°  08/2022,   em   consonancia   com   o   Departamento   de   Recursos

humanos da Camara Municipal de Jacarei;

b)     Os    servigos    deverao,     obrigatoriamente,     ser    executados    por    profissionais

capacitados,     devidamente     uniformizados     e     identificados,     portando     cracha     de

identificaeao,  com  foto,  emitido  pela  Contratada,   no  qual  devera  constar:   nome,   RG

do(a) empregado(a) e razao social da empresa;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12   3271901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www ._i acare i . sD . Ie g . br HEE
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c)    Os prejuizos que porventura venham a ocorrer,  causados por impericia,  negligencia

ou    imprudencia    na   operagao   dos   equipamentos,    serao   de    responsabilidade   da

Contratada;

d)    Responsabilizar-se  por  todos  os  Onus  e  obrigag6es  concernentes  as  legislag6es

fiscais,  civis,  tributarias,  trabalhistas e  previdenciaria,  bern como por todas as despesas

decorrentes da execugao do CONTRATO e,  ainda,  por todos os danos e prejuizos que

causar a seus funcionarios ou a terceiros em virtude de execueao do presente;

e)    Responsabilizar-se integralmente pelas obrigag6es contratuais,  nos termos do artigo

70 da Lei n° 8.666/93;

f)     Manter,   durante   a   execugao   do   contrato,   todas   as   condig6es   de   qualificagao

apresentadas no processo licitat6rio;

g)    Nao  transferir  a  outrem,  o  objeto  estabelecido  no  Edital,  sem  pfevia  e  e]tpressa

anuencia do Contratante;

h)    Sera de inteira responsabilidade da Contratada qualquer acidente, danos a terceiros,

entre  outros,  ocorridos em  horario de trabalho,  ficando a  Camara  Municipal  de Jacarei,

isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;

i)     Manter   contato   com   a   administraeao   da   Camara   Municipal   de   Jacarei   sobre

quaisquer assuntos  relativos a execugao contratual,  sempre por escrito,  ressalv€idos os

entendimentos verbais determinados pela urgencia de cada caso;

\
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a)    Nao permitjr que terceiros executem quaisquer itens especificados neste edital;

b)    Prestar  informag6es  e  assistencia  a  Licitante vencedora,  sempre  que  solicitadas  e

que se constituirem em imprevistos ou fatos excepcionais;

c)    Acompanhar  e  fiscalizar,  atrav6s  da  fiscal  do  Contrato,  que  sera  a  ocupante  do

cargo  de  Diretora  de  Recursos  Humanos  -  Sra.  Helen  Adalice  de  Oliveira  Santos,  a

execu?ao  do  objeto  do  Contrato  e  comunicar  a  Contratada  as  ocorrencias  que  a  seu

criterio exijam medidas corretivas;

d)    Pagar o prego ajustado,  nos periodos fixados no contrato, sob pena de, em caso de

eventual  atraso   no  adimplemento  da  obrigagao,   sujeitar-se  ao  pagamento  de  juros

morat6rios nos termos do item 2.5, sem  prejuizo do disposto no art.  78,  inciso XV, da Lei

Federal n° 8.666/93 atualizada.

6.    DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS

A empresa licitante devera observar rigorosamente as condig6es estabelecidas no edital,

sujeitando-se  as  penalidades constantes  no  art.  7° da  Lei  n°  10.520/2002  e  nos artigos

86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, conforme o disposto:

a)    Advertencia;

b)     Multa  de  1%  (urn  por  cento)  por  dia,   limitado  a  30%  (trinta  por  cento),   incidente

sobre  o  valor  da  proposta  apresentada,  nos  casos  de:  nao  atendimento  do  prazo  de

assinatura do contrato;  descumprimento do prazo estipulado no edital para a retirada da

Ordem   de   Fornecimento;   no   atraso   quanto   ao   prazo   de   entrega   dos   servigos   ou

produtos,  calculada  pela  formula  M  =  0,01  x  C  x  D.  Tendo  como  correspondente:  M  =

valor da multa, C = valor da obrigagao e D = ndmero de dias em atraso;

c)    Multa de 30% (trinta por cento) para os casos de recusa na entrega dos servigos ou

produto, incidente sobre o valor remanescente do objeto contratado;

Pra9a  dos  TI.es  Poderes,  74  -CEP:   12   327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www  iacarei.sD.leg.br
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d)    impedimento do direito de  licitar e contratar com a  Camara  Municipal de Jacarei por

urn periodo de ate 2 (anos) anos, no caso de apresentagao de declaragao ou documento

falso;

e)    A  aplicagao  da   penalidade  de   multa   nao  afasta   a   aplicagao  da   penalidade  de

impedimento de licitar ou contratar;

f)     Caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  assinar o  Contrato,  a  retirar a  Ordem  de

Fornecimento,  a fornecer os produtos objeto desta licitagao, a atender ao disposto deste

Termo   de   Referencia,    aplicar-se-a   o   previsto   no   art.   4°,    inciso   Xvl,   da   Lei   n°

10.520/2002,   devendo   as   licitantes   remanescentes   ser   convocadas   na   ordem   de

classificagao de suas propostas na etapa de lances;

g)   As  sang6es  administrativas  somente  serao  aplicadas  pela  Camara  Municipal  de

Jacarei  ap6s  a  devida  notificagao  e  o transcurso do  prazo estabelecido  para  a  defesa

pfevia;

h)   A   notificagao   ocorrera   pessoalmente   ou   por   correspondencia,   com   aviso   de

recebimento,   onde  sera   indicada  a  conduta  considerada   irregular,   a   motivagtao  e  a

esp6cie de sangao administrativa  que se  pretende aplicar,  o  prazo e o  local  de entrega

das raz6es de defesa;

i)     0  prazo para apresentagao de defesa  pr6via sera de  05  (cinco) dias  dteis a  contar

da intimagao, onde devera ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no

art.110 da  Lei n° 8.666/1993;

j)     As  multas,  a  crit6rio  da  CONTRATANTE,  poderao  ser  cobradas  cumulativaimente.

As  definig6es,  sang6es  e  penalidades  contidas  nos  artigos  81  a  88  da  Lei  Fecleral  n°

8.666/93  sao  recepcionadas  em  sua  extensao  e  amplitude,  como  se  aqui  transcritas,

devendo ser observadas.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   ~  Tel:     (12)3955-2286/2221
www.iacarel.sD.leg  br
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7.    DA ANTICORRUPCAO

Na execugao do presente Contrato 6 vedado a Administragao Municipal Direta e lndireta

e a CONTRATADA e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a)      Prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente

pdblico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b)    Criar,  de  modo  fraudulento  ou  irregular,  pessoa  juridica  para  celebrar  o  presente

Contrato;

c)    Obter  vantagem  ou  beneficio  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificag6es  ou

prorrogag6es  do  presente  Contrato,  sem  autorizagao  em  lei,  no  ato  convocat6rio  da

licitagao pdblica ou nos respectjvos instrumentos contratuais;

d)     Manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico-financeiro do presente contrato; ou

e)       De  qualquer maneira fraudar o  presente  contrato;  assim  como  realizar quaisquer

ag6es ou omiss6es que constituam  pratica ilegal ou de corrupgao,  nos termos da Lei n°

12.846/2013 (conforme    alterada),    do    Decreto    n°    8.420/2015 (conforme    alterado),

do U.S. Fore/.gn  Corrapf Pracfi.ces Act de  1977 (conforme  alterado)  ou  de  quaisquer

outras    leis    ou    regulamentos    aplicaveis    ("Leis    Anticorrupgao"),    ainda    que    nao

relacionadas com o presente Contrato.

8.  DA RESCISAO CONTRATUAL

8.2.   Este contrato  podera  ser rescindido  pela  CONTRATANTE,  atendido o disposto  na

Se?ao V,  artigos  77  a  80,  da  Lei  Federal  n° 8.666/93 e considerando-se especialmente

as seguintes hip6teses:

8.2.1.  0 nao cumprimento das clausulas contratuais, especificag6es,  prazos ou projetos;

Praca  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel.    (12)3955-2286/2221
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8.2.2.  0   cumprimento   irregular   de   clausulas   contratuais,   especificag6es,   praizos   ou

projetos;

8.2.3.  A Ientidao no seu cumprimento,  Ievando a Camara a considerar a impossibilidade

da execugao do fornecimento nos prazos estipulados;

8.2.4.  0 atraso injustificado no inicio do fornecimento;

8.2.5.  A subcontrataeao total ou  parcial do seu  objeto,  a associagao da CONTRATADA

com  outrem,  a  cessao  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou

incorporagao, que nao serao admitidas durante a vigencia do contrato;

8.2.6.  A decretaeao da falencia ou a insolvencia civil de qualquer de seus s6cios;

8.2.7.  A dissolugao da sociedade;

8.2.8.  A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugao do contrato;

8.2.9.  Raz6es    de    interesse    pdblico,    de    alta    relevancia    e    amplo    conhecimento,

justificadas   e   determinadas   pela   maxima   autoridade   administrativa   e   exaradas   no

processo administrativo a que se refere o contrato;

8.2.10.  A  ocorrencia  de  caso  fortuito  ou  de  forga   maior,   regularmente  compirovada,

impeditiva da execugao do contrato.

9.    DAS DISPOS[C6ES GERAIS

i-;pr

9.2.A  CONTRATADA  se  obriga  a  entregar  integralmente  o  objeto  deste  CONTRATO,

pelo   prepe   e   nas   condig6es   oferecidas,    nao   lhe   cabendo   o   direito   a   qualquer

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP.I   12.327n90l   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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ressarcimento  por despesas  decorrentes  de  custos  ou  servigos  nao  previstos  em  sua

proposta, quer seja por erro ou omissao.

9.3.A   CONTRATADA   devera   adotar   todas   as   medidas,    precaug6es   e   cuidados

necessarios,   de   modo   a  evitar  eventuais  danos  a  serem   causados  diretamente  a

CONTRATANTE   ou   a   terceiros,   seja   por   ato   ou   omissao   de   seus   empregados,

prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

9.4.Quaisquer   outras   atividades   complementares   nao   previstas   neste   CONTRATO

poderao  ser  propostas  pela  CONTRATANTE,  cuja  definigao  e  responsabilidade  serao

objetos de Termo Aditivo.

9.5.      A  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  exercer  a  mais  ampla  e  completa

fiscalizagao   da   qualidade   do   objeto,   o   que   nao   exime   a   CONTRATADA  de   suas

responsabilidades contratuais e legais.

10.     DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

10.2.    Integram  o  presente  CONTRATO,  como  se  aqui  transcritos,  os  documentos  a

seguir especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

10.2.1.   Edital do Pregao Presencial 08/2022 e seus Anexos;

10.2.2.  Proposta datada de _/_/

11.     DOFORO

11.2.      As ddvidas e quest6es deste  CONTRATO  ou  de  sua  execugao  serao dirimidas

no Foro da Comarca de Jacarei/SP,  com rentlncia expressa de qualquer outro,  por mais

privilegiado  que  seja.  E  por  estarem  assim,  justos  e  contratados,  assinam  o  presente

-/
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instrumento em 2  (duas) vias de  igual teor e forma,  na  presenga das testemunhas que

abaixo assinam.

Jacarei,             de

CAIVIARA MUNICIPAL DE JACAREi
Contratante

EMPRESA
Contratada

2022.

Testemunhas:

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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CADASTRO  DOS  RESPONSAVEIS

Contrato n°:                    Pregao n°: 08/2022

0bjeto: Contratagao de empresa especializada na prestagao de Servieos de Engenharia

de   Seguranpe   e   em   Medicina   do  Trabalho  e   de   Satlde   Ocupacional   e   Educa9ao

Postural, Orientagao Ergon6mica e programa de Ginastica Laboral para atendimento aos

servidores efetivos e comissionados,  estagiarjos  e vereadores da  Camara  Municipal de

Jacarei.

Contratada:

Nome : Paulo Ferreira da Silva

CARGO: Presidente

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone com.:

E-mail:

Nome :

CARGO:

RG.  no

CPF.no

End.  residencial:

End.comercial:

Fone residencial:

Fone comercial:

E-mail:

Jacarei,           de                         de 2024.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi                                                                             EMPRESA

zzgr---------------co:rtar9aat::steTrespoae_I;_;_¥
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CONTRATANTE: Camara Municipal de Jacarei

CONTRATADO:

CONTRATO no:

OBJETO:  Contratagao de empresa especializada  na  prestagao de Servigos de  Engenharia

de  Seguranga  e  em  Medicina  do  Trabalho  e  de  Satlde  Ocupacional  e  Educagao  Postural,

Orientagao  Ergon6mica  e  programa  de  Ginastica  Laboral  para  atendimento  aos  seividores

efetivos e comissionados, estagiarios e vereadores da Camara Municipal de Jacarei.

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados:

1.            Estamos cIENTEs de que:

a)           o  ajuste  acima  referido,  seus  aditamentos,  bern  como  o  acompanhamento  de  sua

execugao  contratual,  estarao  sujeitos  a  analise  e  julgamento  pelo  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletr6nico;

b)           poderemos    ter    acesso    ao    processo,    tendo    vista    e    extraindo    c6pias    das

manifestag6es  de  interesse,  Despachos  e  Decis6es,  mediante  regular  cadastram€mto  no

Sistema  de  Processo  Eletr6nico,  em  consonancia  com  o  estabelecido  na  Resolilgao  n°

01/2011  do TCESP;

c)            alem  de  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  todos  os  Despachos  e  Decis6ies  que

vierem a ser tornados,  relativamente ao aludido processo,  serao publicados no Diario Oficial

do  Estado,  Caderno  do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao

Paulo,  em  conformidade com  o artigo 90 da  Lei  Complementar n° 709,  de  14 de janeiro de

1993,  iniciando-se,  a  partir de entao,  a  contagem  dos  prazos  processuais,  conforme  regras

do C6digo de Processo Civil;

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
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d) as informag6es pessoais dos responsaveis pela contratante estao cadastradas no m6dulo

eletr6nico do "Cadastro Corporativo TCESP -CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20

das lnstrug6es n°01/2020, conforme "Declaragao(6es) de Atualizagao Cadastral" anexa (s);

e) 6 de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.            Damo-nos por NOTIFICADOs para:

a)           O  acompanhamento  dos  atos do  processo ate seu julgamento final  e  consequente

publicagao;

b)           Se for o caso e de  nosso  interesse,  nos  prazos e  nas formas  legais e  regimentais,

exercer o direito de defesa,  interpor recursos e o que mais couber.

Jacarei,              de

AUTORIDADE MAXIMA DO 6RGAO/ENTIDADE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

de 2022.

REspONSAVEis    PELA    HOMOLOGAeAO    DO    CERTAME    Ou    RATiFicAeAO    DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:

Pelo contratante:

EE,     ,HEEE                                                raiter#E,  RlfflE  HraE]¥  ,=EEEnEgri  nHrmEREunErra±H]EEEE[„E=HEidE  fflm,     mEEE]ZEE:HHBEflHgH„                                                                         BEE



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

IFls  15/16

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:  Paulo Ferreira da Silva

Cargo:  Presidente

CPF:

Assinatura:

Enderego eletr6nico: ver.paulinhodoscondutores@jacarei.sp.leg.br

EEREEEiE
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DECLARAeAO   DE   DOcuMENTOs  A   Dlsposi,CAO   DO  TCE/sp
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

Contratante:  CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

CNPJ n°:  50.437.516/0001-76

Contratada:

CNPJ no:

Contrato n°:                           Pregao n°: 08/2022

Data da assinatura:          /        /

Objeto: Contratagao de empresa especializada na prestagao de Servigos de Engenharia

de   Seguranga   e   em   Medicina   do  Trabalho   e   de   Satlde   Ocupacional   e   Educagao

Postural, Orientagao Ergon6mica e programa de Ginastica Laboral para atendimento aos

servidores  efetivos e comissionados,  estagiarios  e vereadores da  Camara  Municipal  de

Jacarei.

Valor:

Declaro,  na qualidade de  responsavel  pela entidade supra epigrafada,  sob  as penas da

Lei,    que   os   demais   documentos   originais,    atinentes   a   correspondente    licitagao,

encontram-se  no  respectivo  processo  administrativo  arquivado  na  origem  a  disposigao

do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos quando requisitados.

Jacarei,              de de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
Paulo Ferreira da Silva

Presidente

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP.12.327-901   -Tel:     (12)3955-2286/2221
www._iacaret.sD.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022

Anexo X - Dados para elaboragao de eventual contrato

DADOS DA EMPRESA

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP:   12.327-901   -Tel..   (12)3955-2200
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ANEXoxl-MANIFESTACAO   DE   INTERESSE

Caso  haja   interesse  na   participagao  na  presente  licitagao,   solicitamos  o

preenchimento da ficha  abaixo e  seu  encaminhamento  ao  Departamento  de  Licitaig6es  e
Contratos  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   atraves  do  tel.:   (12)  3955-2286,  ou  pelo

website  iri/I+irw./.acare/'.sp./eg.br,   para  que  possa  receber  eventuais  alterag6es  do  Edital  e

demais informag6es que se fizerem necessarias.

EMPRESA(razaosocialcompleta)

CNPJ

ENDEREeo(completo)

TELEFONE

FAX

PESSOA PARACONTATO

E -MAIL

No do EDITALRETIRADO
PREGAO PRESENCIAL n° 08/2022

DA:I A:.                I               I

NOME E ASSINATURA DO INFORMANTE:

Nome Assinatura

Praga  dos  Tr6s  Poderes,  74  -CEP:   12,327-901   -Tel.:   (12)3955-2200
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Anexo Xll -Valor Estimado

0 valor m6dio  apurado  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei  para  Contratagao  de empresa

especjalizada  na  prestaeao  de  Servieos  de  Engenharia  de Seguran9a  e em  Medicina

do Trabalho e de Sadde Ocupacional e Educa¢ao Postural, Orientaeao Ergon€}mica e

programa    de   Gjnastica    Laboral    para    atendimento    aos   servidores    efel:jvos    e
comissionados,   esfagiarios   e   vereadores   da   Camara   Municipal   de   Jaca[rei   nas

especificag6es constantes do Anexo 11 -Termo de Refetencia deste Edital.

Item Descrieao
Valor

Total (12 meses)

01

Contratagao   de   empresa    especializada    na

R$  121.402,31

prestaeao    de    Servigos    de    Engenharia    de
Seguranga  e  em  Medicina  do  Trabalho  e  de
Saulde    Ocupacional    e    Educagao    Postural,
Orientagao     Ergon6mica     e     programa     de
Ginastica     Laboral     para     atendimento     aos
servidores        efetjvos        e        comissionados,
estagiarios e vereadores da Camara Municipal
de Jacarei
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Anexo XllI -TERMO DE DESIGNAeAO DE FISCAL DO CONTRATO

Contrato no        /

(Pregao Presencial  n° 08/2022)

0  SECRETARIO  DIRETOR  ADMINISTRATIVO  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi,

RESOLVE  designar,  conforme  disciplinado  no  artigo  67  da  Lei  de  Licitag6es  o  servidor

abaixo  relacionado,  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execugao  e  o  adequado  cumprimento

das   clausulas  estabelecidas   no   Contrato   n°  _/__,   celebrado  entre   a   CAMARA

MUNICIPAL  DE JACAREl  e a empresa CNPJ  no _I  CuJO

objeto   e   a   Contrata€ao   de   empresa   especializada   na   prestagao   de   Servi{;os   de

Engenharia  de  Seguranea  e  em  Medicina  do  Trabalho  e  de  Sadde  Ocupaclional  e

Educaeao  Postural,  Orientaeao  Ergon6mica  e  programa  de  Gjnastica  Labora[  para

atendimento  aos  servidores  efetivos  e  comissionados,  estagiarios  e  vereadores  da

Camara Municipal de Jacarei.

0  Fiscal  devera  acompanhar  "/'n  /oco"  a  execueao  do  objeto  contratado,  apontando  as

eventuais faltas cometidas  pela contratada e,  se for o  caso,  encaminhar e-mail  a  Getencia

de Licitag6es e Contratos,  relatando as ocortencias formalmente;

Verificar  o  atendimento  aos  requisitos  de  execueao  do  objeto  descritos  no  instrumento

contratual.

Conferir  o  objeto  entregue,  certificando  o  preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  no

edital  com  aqueles  ofertados  na  proposta  adjudicada,  sobretudo  em  relagao  a  marca  e

caracteristicas exigidas.

Verificar se contratada atendeu o prazo determinado no crono rama estabelecido.
Praga  dos  Tres  Poderes,   74   -CEP:   12.327-901   -Tel.:   (12)  3955-2200
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Durante    todo    prazo    de    vigencia    do    contrato,    o    fiscal    fica    responsavel    por    seu

acompanhamento, devendo relatar formalmente ao Deparfamento de Licitag6es e Contratos,

qualquer problema  em  relagao  ao  material  ofertado,  em  tempo  habil  a  adogao  de  medidas

dentro do prazo de garantia ofertado.

DADOS DO FISCAL DESIGNADO:

NOME:

MATRICULA:

RG:

CARGO:

Declaro,   nesta  data,   ciencia  dos  termos  e  condie6es  do  contrato  e  das  consequentes
atribuig6es a mim conferidas.

Jacarei,              de de 2022.

Fiscal do contrato
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