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1. PREAMBULO
1.1. O MUNICIPIO DE PEIXE - ESTADO DO TOCANTINS, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ n° 02.396.166/0001-02, corn sede na Av. Joao
Visconde de Queiroz, s/n, Centro, Peixe — TO, atraves do Pregoeiro e Equipe de Apoio,
nomeados pela Portaria n° 006/2022, torna publico para conhecimento dos interessados,
que fara realizar licitacao na modalidade PREGAO, na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PRE~O GLOBAL.
1.2. O presente procedimento licitatorio e disciplinado pela Lei 10.520/2002, subsidiada
pela Lei 8.666/1993 e suas altera4oes, e Decreto Municipal N.° 093/2009, Lei
Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147/2014, de
07 de Agosto de 2014, Decreto Federal n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o
Regulamento para a Modalidade de Licita4ao Denominada Pregao, e pelas condicoes
estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
1.3. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, que
impeca a realizacao da sessao publica na data prevista, fica a mesma adiada para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicacao do Pregoeiro em contrario.
1.4. CON STITUI PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
ANEXO I — Termo de Referencia;
ANEXO II — Modelo de Credenciamento;
ANEXO III — Modelo de Declaracao de que cumpre aos requisitos de Habilitacao;
ANEXO IV — Modelo de Declaracao que nao emprega menor
ANEXO V — Modelo de Declaracao ME e EPP;
ANEXO VI — Modelo de Declaracao que nao possui servidor publico no quadro de
gerencia ou tomada de decisao;
ANEXO VII — Modelo de Proposta;
ANEXO VIII - Minuta do Contrato.
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2. DO OBJETO
2.1. Contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho para
realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao de
Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe — TO, conforme descrito neste Termo de
Referencia, Anexo I, parte integrante deste Edital.
2.2. A contratacao se efetivara atraves da assinatura do competente termo contratual, e/ou
outro documento equivalente, conforme artigo 62, paragrafo 4° da Lei no 8.666/93.

as

3. DAS DE CONDIcOES DE PARTICIPAcAO
3.1. Poderao participar deste PREGAO todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da licitacao que atenderem exigencias deste Edital e seus anexos.
3.2. A participacao na licitacao implica, automaticamente, na aceitacao integral dos
termos deste Edital e seus Anexos a leis aplicaveis.
3.3. As licitantes arcarao corn todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacao
de suas propostas, sendo que o Municipio de Peixe nao sera, em nenhuma hipotese,
responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do
processo licitatorio.
3.4. So terao direito de usar a palavra, rubricar as documentacoes, propostas, apresentar
reclamacoes ou recursos, e assinar as Atas, os licitantes credenciados, o Pregoeiro e os
membros da Equipe de Apoio.
3.5. Os documentos exigidos deverao ser apresentados em original ou publicacao em
orgao da imprensa oficial, por qualquer processo de copia autenticada via cartorio
competente, ou pelo Pregoeiro ou por servidor da Equipe de Apoio. Quando a Licitante
optar por autenticar sua documentacao perante a Comissao Permanente de Licitacao,
devera apresenta-la coin antecedencia minima de 15 (quinze) minutos, conforme do
Artigo 32, da Lei n° 8666/1993.
3.5.1 E VEDADA A PARTICIPAcAO DE .EMPRESA
a) Empresas que estiverem em recuperacao judicial, processo de falencia ou sob o regime
de concordata, concurso de credores, dissolucao ou liquidacao, Ressalva: E possivel a
participacao de empresas em recuperacao judicial, desde que amparadas corn certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio nos termos da Lei
no. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/201 12 Camara, Dou de 04/10/2011);
b) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar corn a Administracao Publica;
c) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar corn
este Municipio;
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d) Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidoneas ou punidas
corn suspensao ou impedidas de licitar por orgao da Administragao Publica Direta ou
Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha lido publicado
na imprensa oficial, pelo orgao que a praticou, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punipao. Para verificapao das condicoes definidas nesta alinea, a
Comissao do Pregao, promovera a consulta eletronica junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;
e) Empresas cujo dirigente, gerente, socio ou responsavel tecnico seja servidor publico
da Prefeitura Municipal de Peixe - TO;
I) Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
g) Empresas estrangeiras que nao funcionem no pals.

4.1. No dia, horario a local designado para recebimento dos envelopes, o Licitante devera
fazer-se presente, atraves do seu titular, ou por meio de Preposto devidamente habilitado
para credenciamento, sendo recomendavel sua presenpa corn 15 (quinze) minutos de
antecede"ncia em relagao ao horario previsto para a sua abertura nas formas abaixo.
4.1.1. Se por seu titular, diretor, socio ou gerente, munido de copia do Estatuto Social,
Contrato Social ou instrumento que the confira poderes expressos para exercer direitos e
assumir obrigapoes em decorrencia de tal investidura. Devendo identificar-se, exibindo a
carteira de identidade ou outro documento equivalente corn foto.
4.1.2. Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento publico, ou particular
de procuracao corn firma reconhecida em cartorio corn poderes para formular ofertas e
lances de precos a praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada. Devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro
documento equivalente corn foto, juntamente corn copia do estatuto ou contrato social.

fl
4.1.3. A licitante, na condicao de Microempresa a Empresa de Pequeno Porte, para efeito
do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, devera ser
comprovada mediante apresentagao da seguinte documentagao:
a) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos
impedimentos previstos do § 40 do Artigo 30 da LC 123/06;
b) Para as empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, apresentar o comprovante
obtido atraves do site da Secretaria da Receita Federal, conforme Lei 9.317/96,
(http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional) (Link: consulta optantes);
c) Para as empresas nao optantes pelo Simples Nacional, devera apresentar copia
autenticada da CERTIDAO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, para o ano em
vigencia;
4.2. Todas as licitantes deverao ser credenciadas junto a Equipe de Apoio, antes da
entrega dos envelopes, oportunidade em que tambem apresentarao a Declarapao de que a
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitagao estabelecidos no instrumento
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convocatorio — ANEXO III. A ausencia da declaracao constitui motivo para a exclusao
da Licitante do certame.
4.3. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 4.2., deste Edital, terao
poderes para formular verbalmente, na sessao, novas propostas e lances de precos;
manifestar apos a declaracao do vencedor, imediata e motivadamente, a intenCao de
recorrer contra decisoes do Pregoeiro, assinar a Ata, onde estarao registrados todos os
atos relevantes da sessao, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome
da Proponente.
4.4. A Licitante que se retirar antes do termino da sessao considerar-se-a que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
4.5. Cada representante ainda que munido de procuracao, somente podera representar na
sessao, apenas uma empresa licitante, sob pena de exclusao sumaria das representadas do
certame.
4.6. Quando a licitante nao credenciar um representante, ficara excluida da etapa de lances
verbais e mantido o seu preco, constante da proposta escrita, para efeito de ordenacao e
apuracao do menor preco.
4.7. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, nao sera admitida a
participacao de empresas retardatarias.
5. DA APRESENTAcAO DOS ENVELOPES
5.1. As Licitantes deverao entregar ao Pregoeiro dois envelopes, hermeticamente
fechados e indevassaveis, na sessao publica de abertura deste certame, corn os dizeres na
parte externa e frontal:
ENVELOPE 1:
"PROPOSTA DE
PREcOS"
Prefeitura Municipal de Peixe
Comissao Permanente de Licitacao
Pregao Presencial no 015/2022
(Razao Social da Proponente e CNPJ)

ENVELOPE 2: "DOCUMENTOS DE
HABILITAcAO"
Prefeitura Municipal de Peixe
Comissao Permanente de Licitacao
Pregao Presencial no 015/2022
(Razao Social da Proponente e CNPJ)

6. DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PR1tcOS
as

6.1. A proposta devera ser redigida, em 01(uma) via, em papel timbrado ou editorado por
computador, em lingua portuguesa, salvo quanto expressoes tecnicas de use corrente,
redigidas corn clareza, sera emendas, rasuras, acrescimos ou entrelinhas, corn exata
compreensao do seu contei do, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas
pelo representante legal da Proponente, e conter:
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6.2. A proposta sera apresentada, corn prepos expressos em moeda corrente nacional,
utilizando apenas dugs (02) casas decimais apes a virgula, (Lei Federal n° 9.069/95). No
prego ofertado deverao estar incluidas todas as despesas que incidam ou venham incidir,
tais como, fretes, impostor, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos a indiretos
necessarios ao cumprimento do objeto ora licitado.
6.3. Indicar na proposta a Razao Social da Proponente, enderego completo, telefone, fax
e enderego eletronico (e-mail), mencionando opcionalmente o Banco, numero da Conta
Corrente e da Agencia no qual serao depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame.
6.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que devera ser de no minimo 60 (sessenta)
dias a contar da data marcada para abertura da sessao.
6.5. Indicar na proposta o prazo de pagamento, que nao sera superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento dos servicos, a que sera editado no Instrumento
Contratual.
6.6. O adjudicado se obriga a garantir que os servipos serao prestados de acordo corn as
especificagoes definidas na proposta, respeitando o estabelecido no Edital.
6.7. As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus anexos serao verificados
quanto a erros, os quais serao conigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:
a) Enos de transcrigao das quantidades previstas: o servigo sera corrigido, mantendo-se
o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o prego total;
b) Erro de multiplicagao do prego unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o prepo unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;
c) Erro de adigao: sera retificado, considerando-se as parcelas corretas a retificando-se a
soma;
d) O valor total da proposta sera ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os
procedimentos acima para correpao de erros. O valor resultante constituira o total a ser
pago;

a

6.8. Para o ICMS relativo ao produto cotado, devera ser utilizada aliquota interna de
origem (art. 155, paragrafo 2°, inciso VII, alinea "b", da Constituipao Federal), been como,
para emissao das respectivas Notas Fiscais, visto que o Municipio nao contribuinte deste
tributo.
6.9. Quaisquer tributos, custos a despesas diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serao considerados como inclusos nos prepos, nao sendo aceitos
pleitos de acrescimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo o servigo ser fornecidq
sem onus adicionais.
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6.10. Verificando-se no curso da analise o descumprimento de qualquer requisito exigido
neste Edital e seus anexos, a proposta sera desclassificada.
7- DA SESSAO DO PREGAO
7.1. Concluida a fase de credenciamento, conforme Item 4 deste Edital o Pregoeiro nao
mais aceitara novos proponentes;
7.2. Estando as Licitantes credenciadas o Pregoeiro fara divulgacao verbal dos
interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderao ofertar lances durante a
sessao do pregao, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes "Proposta de Precos", e
apos a fase de lances sera entregue os "Documentos de Habilitacao".
7.3. A sessao do Pregao sera continua, podendo ser suspensa para diligencias e/ou
interrupcoes que se fizer necessar~o, ficando os licitantes convocados para reinicio da
sessao no dia e horario subsequente determinado na sessao pelo Pregoeiro.
8- DA HABILITAcAO
8.1. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condicoes de participacao, especialmente quanto a existencia de
sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas.
8.2.
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem
de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429, de 1992, que
preve, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.
8.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.
8.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.2.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.
Constatada a existencia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
8.3.
falta de condicao de participacao.
8.4.
Caso atendidas as condicoes de participacao, a habilitacao dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacao a
habilitacao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacao economica
financeira e habilitacao tecnica, conforme o disposto na Instrucao Normativa SEGES/MP
n° 03, de 2018.
8.4.1. O interessado, para efeitos de habilitacao prevista na Instrucao Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacao do sistema, devera atender as condicoes
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exigidas no cadastramento no SICAF ate o terceiro dia t til anterior data prevista para
recebimento das propostas.
8.4.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagoes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao pt blica, ou encaminhar, em
conjunto corn a apresentacao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.
8.4.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacao do licitante, exceto
se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pelo Pregoeiro
lograr exito em encontrar a(s) certidao (oes) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto
Federal no 10.024, de 2019.
8.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilita9ao complementares,
necessarios confirmacao daqueles exigidos neste Edital a já apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitagao.
8.6. Somente havers a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver dl vida em
relacao integridade do documento digital.
8.7. Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicapao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
8.8.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizapao do recolhimento dessas contribuigoes.
8.9. Os licitantes deverao encaminhar nos termos dente Edital, a documentapao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

a

8.10. HABILITAcAO JURIDICA:
8.10.1. No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.10.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condipao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada
verificacao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.10.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;
8.10.4. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agencia;
8.10.5. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus
administradores;
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8.10.6. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, corn a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei Federal n° 5.764, de 1971;
8.10.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;
8.10.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva;
8.10.9. Documentos pessoais do(s) administrador(es) da empresa licitante indicado(s) no
ato constitutivo.

a

a

a

a

8.11. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.11.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos
tributarios federais e Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
8.11.3. Prova de regularidade corn o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.11.4. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva corn efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII -A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.11.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto
contratual;
8.11.6. Prova de regularidade corn a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.11.7.Informacoes complementares em relacao aos documentos das microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual:
8.11.8. Por se tratar de licitacao corn participacao exclusiva de ME/EPP/MEI, o licitante
detentor do menor preco devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitacao.
8.11.9. Uma vez constatada a existencia de alguma restricao no que tange regularidade
fiscal e trabalhista, o mesmo sera convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos
a declaracao do vencedor, comprovar a regularizacao. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, a criterio da administradao publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacao de justificativa.
A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior
8.11.10.
acarretara a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.
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8.11.11.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estars dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal. A apresentacao do Certificado de Condicao de Microempreendedor
Individual — CCMEI supre as exigencias de inscricao nos cadastros fiscais, na medida em
que essas informacoes constam no proprio Certificado.
As certidoes que nao declararem expressamente o periodo de validade,
8.11.12.
para os fins desta licitacao, deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias imediatamente
anteriores data prevista para a abertura da sessao.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
8.11.13.
suspenders a sessao, informando no "chat" a nova data e horario
Pregoeiro
exigidos, o
para a continuidade desta.
8.11.14.
Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresents-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.
Constatado o atendimento exigencias de habilitacao fixadas no Edital,
8.11.15.
o licitante sera declarado vencedor.

a

8.12. RELATIVO A QUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRO:
8.12.1 Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social, inclusive com o Termo de
Abertura e Encerramento, exigivel e apresentado na forma da lei, registrado na Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios.
8.12.2. Para as empresas criadas no exercicio em curso, apresentar a fotocopia do Balanco
de Abertura, devidamente registrada ou autenticada, na Junta Comercial do Estado da
Sede ou Domicilio da Licitante.
8.12.3. Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo Cartorio Distribuidor
da sede da pessoa j uridica, com data de, no maximo 60(sessenta) dias anteriores
publicacao do primeiro aviso desta licitacao, exceto se houver prazo de validade fixada
na respectiva certidao;
8.12.4. Documentos apresentados com a validade expirada no intuito de ludibriar a
comissao julgadora acarretarao a inabilitacao do Proponente no referido certame. As
certidoes que nao possuirem prazo de validade, somente serao aceitas com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias contados da data da emissao do documento;
8.12.5. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacao de documento em
substituicao aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
8.12.6. Se a documentacao de habilitacao nao estiver de acordo com as exigencias
editalicias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro
considerars a Proponente inabilitada;
8.12.7. Documentos apresentados com a validade expirada no intuito de ludibriar a
comissao julgadora acarretarao a inabilitacao do Proponente no referido certame. As
certidoes que nao possuirem prazo de validade, somente serao aceitas com data d
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias contados da data da emissao do documento.
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Declara9ao expressa de que a licitante nao emprega trabalhador nas situagoes
9.1
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal, assinada par socio, diretor
ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO IV;
Declaragao do ANEXO V — Conforme modelo de declaragao de enquadramento
9.2
de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso;
Declarapao do ANEXO III - Conforme modelo de declara9ao de Atendimento
9.3
pleno a todos as requisitos de habilitacao;
9.4
Modelo de Declaragao que nao possui servidor publico no quadro de ger@ncia ou
tomada de decisao ANEXO VI;
9.5
O objeto social descrito no ato constitutivo devera possuir ramo de atividade
compativel ao objeto licitado;
9.6 Qualquer informacao incompleta ou inveridica constante dos documentos
apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferencia ou diligencia,
implicara na inabilitagao da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.
(Ministerio Publico), para apuragao, se possivel, de pratica delituosa, conforme art. 89 e
seguintes da Lei Federal 8.666/93;
9.7 NAo serao aceitos protocolos de pedidos ou solicitacoes de documentos, em
substituicao aos documentos requeridos no presente Edital;
9.8
A existencia de restrigao relativamente regularidade fiscal a trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital;
9.9
A declarapao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior fase
de habilitagao;
9.10 Havendo restricao quanto
regularidade fiscal ou trabalhista no caso de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, flea
concedido um prazo de 05 (Cinco) dias uteis para a sua regularizapao, prorrogavel por
igual periodo mediante justificativa tempestiva a aceita pelo Pregoeiro a equipe de apoio,
nos termos da Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014;A nao-regularizagao
fiscal a trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao da
licitante, sem prejuizo das sanpoes previstas neste Edital, sendo facultada a convocapao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de classificagao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma
restripao na documentagao fiscal a trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao;
9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente as documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data a horario para a
continuidade da mesma;
9.12 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentados em desacordo com o
estabelecido neste Edital;
9.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagao cumulativamente, isto e,
somando as exigencias do item em que venceu do item em que estiver concorrendo, e
as

a

n

9
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assim sucessivamente, sob pena de inabilitacao, alem da aplicacao das sancoes cabiveis;
9.14 Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitacao, a inabilitacao
recaira sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente
(s) para a habilitacao do licitante nos remanescentes;
9.15 Constatado o atendimento exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor;
9.16 Todos os documentos (exceto os impressos via internet) necessarios habilitacao
poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracao ou publicacao em orgao da
imprensa oficial, conforme dita o Art. 32, da Lei n° 8666/199;

as

a

10 -DC S LANCES VERSAIS
10.1. As Licitantes proclamadas classificadas, sera dada oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relacao
de menor preco, iniciando-se pelo autor da proposta de major valor.

a

10.2. No intuito de dar celeridade aos lances, evitando ser dispendio de tempo e dialogo
protelatorio na sessao, todos serao convidados a desligar seus aparelhos celulares no
recinto da sessao, cabendo seus lances as anotacoes proprias.
so

sera permitida contato por telefone corn seus
10.3. A excecao ao item anterior,
superiores, por um prazo maximo de 03 (tres) minutos, nao havendo oferta de novo lance,
nesse tempo, considerar-se-a, para fim de julgamento o lance anterior, resultando desta
forma na desistencia de oferecer novo lance.
10.4. A desistencia em apresentar lance verbal, ou quando convocado pelo Pregoeiro,
implicara a exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutencao do ultimo
preco apresentado, para efeito de ordenacao das propostas.
10.5. A cada nova rodada sera efetivada a classificadao momentanea das propostas, o que
definira a sequencia dos lances seguintes.
10.6. O lance sempre devera ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preco.
10.7. O Pregoeiro podera negociar corn a Licitante exclujda da participacao dos lances
verbais, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de
classificadao.
10.8. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente penalidades cabiveis.

as

10.9. Caso nao se realize lance verbal, serao verificadas as conformidades entre a proposta
escrita de menor preco e o valor estimado para a contratacao, hipotese em que o Pregoeiro
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podera declarar vencedor e adjudicar o objeto a licitante vencedora ou encaminhar para
decisao superior.
10.10. Caso em que exista apenas uma proposta valida, hipotese em que o Pregoeiro
podera negociar diretamente com a Proponente para obter melhor preco.
10.11. Apos este ato, sera encerada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pela forma estabelecida no criterio de j ulgamento.
11- CRITERIOS DE JULGAMENTt
11.1.0 criterio de julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo
sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o
MENOR PRE~O GLOBAL.
11.2. O Pregoeiro examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito.
11.3. Constatado o atendimento das exigencias fixadas neste Edital, sera declarada
vencedora a proponente que ofertar o menor.preco global.
11.4. Sendo aceitavel a oferta, sera verificado o atendimento das condicoes habilitatorias
pela Licitante que a tiver formulado.

11.5. Constatado o atendimento pleno as exigencias habilitatorias, sera adjudicada a
proponente vencedora do certame inerente este Edital pelo Pregoeiro.
11.6. Se a Proponente nao atender as exigencias habilitatorias, o Pregoeiro negociara
diretamente com a segunda Licitante melhor classificada sendo declarada vencedora e
posteriormente examinara o seu envelope "Documentos de Habilitacao" e a ela sera
adjudicado o objeto deste Pregao.
11.7. Na ocorrencia do disposto no item 11.3 o Pregoeiro podera negociar diretamente
com a Proponente para obtencao de maior desconto.
11.8. A empresa que tiver a sua proposta desclassificada, caso nao haja manifestacao de
recursos, sera devolvido seu envelope de documentacao, no contrario, este ficara em
poder da Comissao ate a decisao do recurso.
11.9. Da reuniao, lavrar-se-a a Ata Circunstancial, na qual serao registradas as ocorrencias
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo pregoeiro e a equipe de apoio, e
os licitantes presentes, que desejar faze-lo.

11.10. Sera assegurado, como criterio de desempate, preferencia de contratacao para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
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11.11. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas a Empresas de Pequeno Porte e/ou Microeemprendor Individual, sejam
iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao melhor prego.
11.12. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-a da seguinte forma:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situapao em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) Nao ocorrendo a contratagao da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a/ou
Microeemprendor Individual, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese dos itens 11.11. e 11.12, dente Edital, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito.
c) No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas Microempresas a Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.12, dente Edital,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que, primeiro, podera
apresentar melhor oferta.
d) Na hipotese da nao contratapao nos termos previstos na letra "a" acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
e) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada sera convocada
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento
dos lances, sob pena de preclusao.
11.13. O disposto no item 11.10, a seus subitens somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Nesse caso o desempate entre duas ou mais propostas, e nao havendo lances, sera efetuado
mediante sorteio a ser realizado durante a sessao do presente Pregao.
11.14 As licitantes qualifieadas Como microempresas ou empresas de pequeno porte que
fizerem jus ao direito de preferencia previsto no Decreto n° 7.174, de 2010, terao
prioridade no exercicio desse beneficio em relacao as medias a as grandes empresas na
mesma situagao.

12.1. Decaira do direito de solicitar esclarecimento ou provide"ncia a de impugnar o Edital,
aquele que nao o fizer ate 03 (tres) dias 1lteis antes da data de abertura da sessao do Pregao.
Cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petigao no prazo de 03 (tres) dias, observado o
disposto na art. 41 § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.
12.2. Nao serao reconhecidos Impugnagao do Edital por fax ou e-mail, somente por
escrito em original, protocolados perante a Comissao Permanente de Licitagao da
Prefeitura Municipal de Peixe, ou via correio, e dentro dos respectivos prazos legais.
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12.3. Acolhida impugnagao contra o Edital que implica alterapao do mesmo, capaz de
afetar a formulagao das propostas, sera designada nova data para a realizagao do certame,
onde sera novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados.
12.4. Os recursos deverao ser dirigidos ao Pregoeiro, na Comissao Permanente de
Licitacao da Prefeitura Municipal de Peixe, Estado do Tocantins.
12.5. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante nao a impedira de participar
deste PREGAO.
12.6. Em qualquer ocasiao antecedendo a data de entrega das propostas, o Pregoeiro
podera por iniciativa propria ou em consequencia de manifestagao ou solicitacao de
esclarecimento das licitantes, realizarem modificacoes nos termos do Edital, que nao
influenciem na elaborafao das propostas de pregos, estas modificacoes serao feitas
mediante a emissao de errata publicada na imprensa oficial.

a

13- DOS RECURSOS
13.1. Declarada vencedora, qualquer Licitante, de imediato a motivadamente, podera
manifestar a inten9ao de recorrer, que sera registrada resumidamente em ata, quando the
sera concedido o prazo de 03 (tres) dias Uteis para a apresentapao das razoes do recurso,
ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razoes, em
igual prazo, que comegara a cover do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata ao processo. A falta de manifestagao importara a decadencia
do direito de recurso.
13.2. A licitante podera tambem apresentar as razoes de recurso no ato do pregao, as quais
serao reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo
intimados pars apresentar contra-razoes no prazo de 03 (tres) dias lteis, contados da
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo.

a

13.3. O recurso contra a decisao do Pregoeiro tern efeito suspensivo, apenas para os itens
em recurso. Iniciando-se com a manifesta9ao motivada do recorrente de sua intengao,
devendo ocorrer imediatamente apos a declaragao do vencedor do certame. Podendo ser
formulado verbalmente na sessao ou por escrito, neste caso, devera ser protocolizado e
dirigido ao Prefeito Municipal, por intermedio do Pregoeiro, que prestara as informacoes
no prazo de 03 (tres) dias l teis, cabendo Autoridade Superior julga-lo em igual prazo.
13.4. Nao serao aceitos recursos, enviados por fax ou e-mail, somente por escrito em
original, protocolados perante esta Comissao Permanente de Licitagao, ou manifestado
verbalmente na sessao a registrado em ata.
13.5. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Superior importara a
invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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13.6. Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro ele nao procedera adjudicagao do objeto
Proponente vencedora.

13.8. A decisao em grau de recurso sera definitiva a dela dar-se-a conhecimento
interessadas, atraves de comunicacao por escrito.

as

a

13.7. Decidido(s) o(s) recurso(s) a constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicara o objeto Licitante vencedora (por prepo global) e
homologara o certame.

14- DA ADJUDICAcAO E DA HOMOLOGAcAO
14.1. Nao havendo manifestagao recursal, o Pregoeiro adjudicara o objeto da licitagao ao
licitante vencedor, que posteriormente sera homologado o resultado pelo Gestor
Municipal.
14.2. Nab havendo interposipao de recurso, apos o julgamento, o Gestor Municipal,
homologara o procedimento licitatorio ao licitante vencedor.
15. DISPOSI( OES GERMS
15.1. E facultada ao Pregoeiro, ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitapao,
a promocao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da
sessao publica.
15.2. Fica assegurado ao Gestor Municipal, mediante justificativa motivada o direito de,
a qualquer tempo a no interesse da Administrapao, anular a presente licitapao ou revogala no todo ou em parte.
15.3. Os Proponentes sao responsaveis pela fidelidade a legitimidade das informagoes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitapao.
15.4. Apos a finalizagao da fase de lances, nao cabers desistencia da proposta, salvo por
motivo justo deconente de fato superveniente a aceito pelo Pregoeiro.
15.5. E vedada a subcontratapao, cessao ou transferencia no todo ou em parte do objeto
ora licitado, sem expressa anuencia do Gestor do Municipal.
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio a incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam a vencem os prazos em dias
de expediente Municipal.
15.7. O desatendimento de exigencias formais nab essenciais, nao importara no
afastamento da Licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificapao e a exata
compreensao da sua proposta.
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15.8. Exigencias formais nao essenciais sao aquelas, cujo descumprimento nao acarrete
irregularidade no procedimento, em termos de processualizacao, betn Como, nao
importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.
15.9. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sera comprometimento da seguranca do futuro
contrato ou instrumento equivalente.
15.10. A Adjudicataria e obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes da licitacao, os
acrescimos ou supressoes, nos termos do paxagrafo primeiro do artigo 65, Lei Federal n°
8.666/93.
15.11. A Administracao podera, ate a assinatura do contrato ou Emissao da Nota de
Empenho, inabilitar a licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacao ou
ressarcimento, e sem prejuizo de outras sancoes cabiveis, se vier a ter conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitacao que desabone a
habilitacao juridica, as qualificacoes tecnica e economico-financeira e a regularidade
fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocara os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao, restabelecendo a sessao para negociar diretamente corn a
Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de
Habilitacao", sendo declarada vencedora e a ela sera adjudicado o objeto deste Pregao,
podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade apos o
julgamento da licitacao.
15.12. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacao de documento em
substituicao aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
15.13. Se a documentacao de habilitacao nao estiver de acordo corn as exigencias do
edital ou contrariar qualquer dispositivo do mesmo e seus Anexos, o Pregoeiro
considerara a Proponente inabilitada, em qualquer fase do processo.
15.14. Documentos apresentados corn a validade expirada acarretarao a inabilitacao do
Proponente. Para as certidoes que nao possuirem prazo de validade, somente serao aceitas
as corn data de emissao de ate 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao.
15.15. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do
respectivo processo licitatorio e, a qualquer interessado, a obtencao de copia autenticada,
mediante o pagamento dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da Lei Federal n°
8.666/1993.
15.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas n
interpretadao do presente Edital e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, ao
Pregoeiro, sito na: Av. Joao Visconde de Queiroz, s/n°, Centro, CEP: 77.460.000, Peixe
—TO.
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15.18. Os casos omissos serao resolvidos nos moldes da Legislacao pertinente ao
certame, e submetidos ao parecer da ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO;
15.19. Para dirimir as questoes relativas ao presente Edital, elege-se como foro
competente desta Comarca de Peixe - TO, corn exclusao de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
Peixe — TO, 22 de agosto de 2022

MARILEIDF

IRA MAIA
R
me da CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA AO EDITAL
01- DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referencia tern por objetivo solicitar autorizacao para
contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho para
realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao de
Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social e Secretaria
Municipal de Educacao, Conforme descrito neste Termo de Referencia.
02- DA JUSTIFICATIVA
2.1 A contratacao para prestacao desses servicos sera essenciais para detectar/avaliar as
condicoes de trabalho dos servidores no ambiente de trabalho e consequentemente a
preservacao da saude e seguranca do servidor. Dessa forma, a prestacao de servicos,
objeto deste termo, auxiliary a implementacao de awes destinadas a promocao de saude
ocupacional, a preservacao de risco e doencas referente ao trabalho, Como tambem a
ocorrencia de acidente de servico;
2.2 Alem disso, as exigencias previstas pelo Instituto Nacional de Seguranca Social,
descreve situacoes de vulnerabilidade e periculosidade presentes no ambiente de trabalho,
alem de apontar os equipamentos de protecao coletiva e individual de cada cargo,
exigencias essas que podem ser sanadas corn a prestacao de servicos descritas neste
Termo de Referencia;
2.3 A prestacao de servicos tambem se justifica diante da necessidade de atualizacoes e
adequacao de programas de medicina e seguranca do trabalho e para o Programa E-Social.
03- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1- Sera vencedora a empresa que atender as exigencias do Termo de Referencia e
apresentar o menor preco total da proposta.
04- DA DESCRIcAO DO SERVIcO:
4.1 Os servicos deverao ser executados conforme descricao e quantidades relacionadas
abaixo;
ITEM
ESPECIFICAcAO DO OBJETO
UND
QUANT
01
Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de
SV
01
Trabalho (LTCAT)
02
Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP)
SV
01
03
Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional
SV
01
`
(PCMSO)
04
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)
SV
01
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05- DA PRESTAcAO1EXECUcAO DOS SERVI~OS
5.1 A prestacao dos servicos sera realizada nos predios proprios a/ou alugados por este
municipio, levando em consideracao que serao analisados diversos cargos a funcoes, bem
como setores distintos uns dos outros, nao havendo carga horaria minima a ser cumprida,
desde que atingidos o objeto deste instrumento.
5.1.1 A prestacao de servicos deve ocorrer em dia util a em horario de expediente;
5.2 A elaborarao do Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT),
para controle da insalubridade/periculosidade atraves de levantamento de riscos
ambientais a no local de trabalho devera conter, no minimo, os seguintes itens:
5.2.1 Criterio adotado: mencionar a legislacao ou norma em que se baseou para a
elaboracao do laudo tecnico (criterio qualitativo a quantitativo);
5.2.2 Descricao das atividades a condicoes de exposicao, descrevendo detalhadamente
as atividades desenvolvidas pelos servidores, o ambiente de trabalho, alem das maquinas
e equipamentos utilizados;
5.2.3 Identificacao a avaliacao qualitativa a quantitativa dos riscos quimicos, fIsicos e
biologicos;
5.2.4 Medicao de exposicao a vibracoes no corpo humano conforme norma
regulamentadora, devendo o laudo ser anexado no relatorio do LTCAT;
5.2.5 Medicao do ruido corn laudo impresso em todos os ambientes a locais necessarios,
sendo essas mesmas medicoes na forma de dosimetria, devendo o laudo ser anexado no
relatorio do LTCAT;
5.2.6 Medicao de luminosidade corn laudo impresso em todos os ambientes e locais de
trabalho. O laudo devera ser anexado ao relatorio do LTCAT;
5.2.7 Avaliacao do processo de solda realizada pelas Secretarias, quando existir;
5.2.8 Avaliacao ambiental de agentes quimicos (graxas oleos a gases);
5.2.9 Avaliacao ambiental de agentes quimicos (poeiras, fumos, vapores a gases);
5.2.10 Medicao de agentes nocivos identificados, utilizando equipamentos adequados e
calibrados, corn certificado de calibracao dos mesmos em anexo;
5.2.11 Avaliacao de atividades a operacoes insalubres (conforme norma
regulamentadora), atribuindo insalubridade, se houver, e o respectivo percentual de
pagamento;
5.2.12 Avaliarao de atividades a operacoes perigosas (conforme norma
regulamentadora), atribuindo periculosidade, se houver, e o respectivo percentual de
pagamento;
5.2.13 Laudo assinado por medico especialista em medicina do trabalho a/ou engenheiro
de seguranca do trabalho, sempre acompanhada de ART (Anotacao de Responsabilidade
Tecnica), quando for o caso;
5.2.14 Montagem, estruturacao a impressao de relatorio corn validade para 12 (doze)
meses, desde que nao haja rnudan4a de layout ou alteracao do processo de producao, e
copia do arquivo digital;
5.3 As inspecoes a demais servicos deverao ser realizados no horario de funcionamento
da Prefeitura Municipal a demais setores, Secretarias e Fundos, em seus respectivos
horarios;
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5.4 Requisitos adicionais:
5.4.1 A Contratada devera elaborar o Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de
Trabalho (LTCAT) juntamente corn o Laudo de Insalubridade e Laudo de Periculosidade
(LTIP), por engenheiro de seguranca do trabalho e devera realizar analise quantitativa de
ruido continuo, ruido de impacto, por dosimetria, apresentando os aparelhos que utilizara,
os quais obrigatoriamente deverao ser aqueles especificados pelas normas tecnicas e
utilizadas as metodologias conforme regulamentacao vigente;
5.4.2 Considerando que os laudos devem seguir um padrao, neles devem conter:
identificacao da secretaria/orgao, identificacao do setor/departamento, a funcao, bem como
a descricao da atividade prestada pelo servidor, identificacao do agente nocivo presente e
capaz de causar dano saude conforme a legislacao das possiveis fontes geradoras, via e
periodicidade de exposicao ao agente nocivo, descricao das medidas de controle
existentes, conclusao, assinatura do responsavel pela emissao;
5.4.3 Os laudos deverao serem entregue no prazo de 90 (noventa) dias) apos a OS,
(Ordem de Servico);
5.4.4 Os laudos deverao ser assinados por engenheiro de seguranca do trabalho corn
emissao da ART/CREA ou orgao competente.
5.5 Elaborar o PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario), que constitui em documento
historico-laboral dos servidores, devendo realizar o PPP e sua atualizacao, o qua! tern
como frnalidade:
5.5.1 Comprovar as condicoes para habilitacao de beneficio e servicos previdenciarios,
em particular, o beneficio de aposentadoria especial;
5.5.2 Prover o servidor de meios de prova produzidos pelo empregador perante a
Previdencia Social, a outros orgaos publicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo
direito decorrente da relacao de trabalho, seja ela individual, disufo ou coletivo;
5.5.3 Prover o Municipio de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a
organizar e a individualizar as informacoes contidas em seus diversos setores ao longo
dos anos, possibilitando que o Municipio evite awes judiciais indevidas re!ativas a seus
trabalhadores;
5.5.4 Possibilitar os administradores publicos e privados acesso a bases de informacoes
frdedignas, como fonte primaria de informacao estatistica, para desenvolvimento de
vigilancia sanitaria e epidemiologica, bem CO () defrnicao de politicas em saude coletiva.
5.6 Implementar, coordenar e executar Programa de Controle Medico e Saude
Ocupacional (PCMSO):
5.6.1 Para implementar, coordenar e executar o PCMSO, o medico do trabalho
coordenador devera se basear nas informacoes apresentadas pelo PGR atualizado, sendo
entao elaborado apenas apos a execucao deste;
5.6.2 O PCMSO devera conter a completa descricao das awes preventivas, corn
previsao das principais awes de saude a serem executadas nos periodos indicados no,
planejamento anual, o numero e a natureza dos exames medicos realizados;
5.6.3 O medico do trabalho devera elaborar o PCMSO, bem como proceder a solicitacao
dos exames periodicos e especificos de todos os servidores, inclusive os que ingressarem
nos seus quadros na vigencia do contrato, conforme o risco ocupacional.
5.7 Implementar, coordenar e executar Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR;
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5.7.1 O PGR devera ser composto, no minimo, por doffs documentos:
a) Inventario de Riscos Ocupacionais, que compreende as etapas de Identificacao de
Perigos e Avaliacao de Riscos, de inodo a estabelecer a necessidade de medidas de
prevencao.
b) Piano de Alto, onde se estabelecem as medidas de prevencao a serem introduzidas,
aprimoradas oumantidas, de modo aeliminar, reduzir ou controlar os riSCOS ocupacionais.
N

a

e

06- DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE PESSOAL:
6.1 O quantitativo estimado de servidores publicos do Municipio de Peixe — TO, de
aproximadamente 600 (seiscentos) servidores, entre efetivos, comissionados e contratos
temporarios;
6.2 O numero de servidores supracitado meramente estimado, nao podendo ser exigido
ou considerado como fator para pagamento/cobranca a quaisquer natureza.

a

as

07- DO ATENDIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA:
7.1 A Contratada deve garantir a existencia de pessoas qualificadas para a prestacao dos
servicos;
7.2 A Contratada devera providenciar o inicio da prestacao de servico em local a ser
indicado pela Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato,
ou da OS, emitido pela Contratante, contendo o objeto e a quantidade conforme Termo
de Referencia, em condicoes apropriadas seguindo os padroes estabelecidos pelos orgaos
de controle a normatizacao vigente; .
7.3 Verificada a nao conformidade do requerido, a Contratada devera promover as
correcoes necessarias no prazo maximo de 05 (cinco) dias, sujeitando-se penalidades
previstas no que couber;
7.4 Os servicos deverao ser prestados/entregues (laudos) no prazo maxima de 90
(noventa) dias; Durante o periodo de vigencia do contrato, a Contratante podera solicitar
Contratada atualizacao dos laudos conforme surgimento de novas demandas ou alteracao
da legislacao/normas vigentes, sem custos adicionais para a Contratante.
08- DA VIGENCIA CONTRATUAL
8.1 O periodo de vigencia decorrente desta contratacao sera ate 31 de dezembro de 2022.
09- DO PAGAMENTO
9.1O prazo de pagamento nao sera superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento dos servicos, conforme editado a seguir;
9.2 O pagamento sera dividido em 03 parcelas, sendo efetuado da seguinte forma:
20%(vinte) na assinatura do contrato, 40%(quarenta) dos servicos parcialmente
executado a 40%(quarenta) no final da execucao dos servicos ora contratados.
9.3 A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal/ Fatura, o numero e o nome c`Co
banco, agencia a numero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria;
9.4 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
Contratada, para as necessarias correcoes, corn as informacoes que motivaram sua
rejeicao, contando o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao;
9.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada das suas responsabilidades e obrigacoes,
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nem implicara a aceitacao definitiva da prestacao de servicos;
9.6 A Contratante nao efetuara pagamento de titulo descontado, o por meio de cobranca em
banco, bem Como, os que forem negociados corn terceiros;
9.7 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas
serao de responsabilidade da Contratada;
9.8 A Nota Fiscal/Fatura devera ser entregue na Secretaria Municipal de Gestao e
Financas ou enviada para o endereco de e-mail administracao@,peixe.to.gov.br
juntamente corn as seguintes certidoes negativas: Municipal, Estadual, Federal,
Trabalhista e FGTS.

r

10- OBRIGAcOES DA CONTRATADA
10.1 Durante a execucao do contrato, a CONTRATADA devera:
10.1.1 Comunicar a Secretaria Municipal de Gestao a Financas de Peixe - TO, qualquer
anormalidade de canter urgente a prestar os esclarecimentos julgados necessarios;
10.1.2 Executar os servicos, de acordo corn as especificacoes contidas neste Termo de
Referencia;
10.1.3 Apresentar Nota Fiscal/Fatura acompanhada das Certidoes de Regularidades
Fiscais;
10.1.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a Contratante ou a terceiros,
por alto ou omissao na prestacao dos servicos ora contratados;
10.1.5 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratacao, salvo
mediante previa a expressa autorizacao da Contratante;
10.1.6 Manter durante a vigencia do contrato todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas;
10.1.7 Prestar as informacoes a os esclarecimentos solicitados pelaContratante.
10.2 Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade e normas
regulamentares vigentes;
10.3 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa a penal poi- quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos,
a Contratante ou a terceiros;
10.4 Manter a Contratante informada sobre o andamento dos servicos, relatando sempre
que se registrarem ocorrencias extraordinarias;
10.5 Emitir, se necessario, notas tecnicas para alertar a/ou esclarecer duvidas ou, ainda, para
corrigir as eventuais falhas detectadas nas visitas.

a

11- OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
11.1 Sera responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias a demais/normas legais, direta a indiretamente aplicaveis ao contrato;
11.2Atestar a Nota Fiscal/Fatura, por servidor competente;
/
11.3 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, corn base nas disposicoes ,
da Lei n° 8.666/93 a suas alteracoes;
11.4 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos dentro das normal do contrato;
11.5 Efetuar o pagamento empresa a ser contratada de acordo corn o prego, os prazos e as
condicoes estipuladas no contrato a proposta da empresa;
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11.6 Relacionar-se corn a Contratada exclusivamente atraves de preposto por ela
credenciada;
11.7 Acompanhar, fiscalizar a avaliar os servicos prestados;
11.8 Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigacoes
assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condicoes de
habilitacao a qualificarao exigidas.
12- ACOMPANHAMENTO, EXECUSAO E FISCALIZAcAO DO CONTRATO:
12.1 A fiscalizarao do presente Contrato sera exercida por um representante da
Administracao, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao
do contrato a de tudo dara ciencia a Administracao;
12.2 Durante todo o periodo de vigencia deste contrato, a Contratada devera manter
preposto aceito pela Contratante, para represents-la administrativamente sempre que for
necessario;
12.3 A comunicacao entre a fiscalizarao e a Contratada sera realizada atraves de
correspondencia official a anotacoes;
12.4 O relatorio de entrega dos servicos sera destinado ao registro de fatos e
comunicacoes pertinentes aos mesmos;
12.5 Todos os atos a instituicoes emanados ou emitidos pela fiscalizarao serao
considerados como se fossem praticados pela Contratante.
N

a

13- DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS:
13.1 Comete infracao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
13.1.1 Descumprir total ou parcialmente qualquer das obrigaroes assumidas em
decorrencia da contratacao;
13.1.2 Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
13.1.3 Fraudar na execucao do contrato;
13.1.4 Comportar-se de modo inidoneo;
13.1.5 Cometer fraude fiscal;
13.1.6 Nao mantiver a proposta.
13.2 A Contratada que cometer infracoes contratuais f cars sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil a criminal, as seguintes sancoes:
13.2.1 Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prej uizos
significativos para a Contratante;
13.2.2 Multa moratoria de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, ate o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.3 Multa compensatbria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;
13.2.3.1 Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
subitem acima sera aplicada de forma proporcional obrigacao inadimplida;
13.2.4 Suspensao de licitar a impedimento de contratar corn o orgao, entidade ou untdade
administrativa pela qua! a Administracao Publica opera a atua concretamente, pelo prazo
de ate dois anos;
13.2.5 Suspender/Impedimento de licitar e contratar corn o municipio corn o consequente

Avenida Joao Visconde de Queiroz, Qd. 10, Lts. 02 e 03, SINS Setor Sul - Peixe - TO. CEP: 77.460.000
CNPJ: 02.396.166/0001-02 Fone: (63) 3356-2104 - e-mail: compras@peixe.to.gov.br

Prefeitura Municipal de

PEIXE-TO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
LICITAcAO E CONTRATOS
GESTAO 2011/2024

UM RIO DE OPORTUNIDADES PARR TODOS
2021 12024

a

descredenciamento no CRC pelo prazo de ate dois anos;
13.2.6 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
13.3 Tambem flea sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
13.3.1 Tenha sofrido condena4ao definitiva por praticar,. por mein doloso, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
13.3.3 Demonstrenaopossuiridoneidadeparacontratar corn aAdministracaoem virtude de
atos ilicitos praticados.
13.4 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n° 9.784, de 1999.
13.5 A autoridade competente, na aplicaçao das sançoes, levara em considerarao a
gravidade da conduta do infrator, o canter educative da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

a

14- DOTAcAO ORcAMENTARIA, ELEMENTO DE DESPESA E FONTE
DE RECURSOS:
14.1 As despesas decorrentes da presente solicitacao correrao
conta da Dotacao
Orcamentaria, Elemento de Despesa e Fonte de Recurso constante no Orcamento Geral
do Municipi para o exercicio Financeiro de 2022, descrita a seguir:
DOTAcAO: 03.02.04.122.0201.2.010 — Atividades Administrativas da Secretaria
Municipal de Gestao e Financas;
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa
Juridica;
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000000 — Recursos Nao Vinculados de
Imposto;
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
Processo Administrativo n° 948/2022
Modalidade: Pregao n° 015/2022
Forma: Presencial
Tipo: Menor Preco Global
Objeto: Contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho
para realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao
de Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social e Secretaria
Municipal de Educacao, de acordo corn o Anexo I — Termo de Referencia e demais
condicoes estabelecidas no Edital.
A

/

/

a

a

a

CNPJ
n°
,com sede
neste ato
representado pelo(s) Senhor (s)
(Diretor ou Socio), RG n°
CPF
n°
nacionalidade
civil
estado
profissao
endereco
pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o senhor
RG N°
, CPF n°
nacionalidade
estado
civil
profissao
endereco
a quem confere amplos poderes para
junto
Administracao Municipal de Peixe - Estado do Tocantins, praticar os atos
necessarios corn relacao licitacao na modalidade de Pregao Presencial n° 014/2022, do
Municipio de Peixe — TO, interpor recursos, apresentar lances, negociar precos e demais
condicoes, confessar, transigir, desistir, firmar compromisso ou acordos, receber e dar
quitacao.

Local, data

Assinatura
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ANEXO III
REFERENTE A HABILITAcAO
DECLARAcAO
MODELO DE

Processo Administrativo no 948/2022
Modalidade: Pregao n° 015/2022
Forma: Presencial
Tipo: Menor Preco Global
Objeto: Contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho
para realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao
de Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social e Secretaria
Municipal de Educacao, de acordo corn o Anexo I — Termo de Referencia e demais
condicoes estabelecidas no Edital.

,
, CNPJ n°
A empresa
declara, sob as penal da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitacao
exigidos para participar do Pregao Presencial n° 015/2022, bem como que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais,
convencoes coletivas de trabalr.o que nao serao transferidos ao Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, e dos encargos fiscais e comerciais.

,de

, de 2022.

Representante legal
CPF
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAcAO QUE NAO EMPREGA MENOR
CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIcAO
FEDERAL
Processo Administrativo n° 948/2022
Modalidade: Pregao n° 015/2022
Forma: Presencial
Tipo: Menor Preco Global
Objeto: Contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho
para realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao
de Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social e Secretaria
Municipal de Educacao, de acordo corn o Anexo I — Termo de Referencia e demais
condicoes estabelecidas no Edital.

A empresa
, devidamente inscrita, no CNPJ sob o
n°
, corn sede
, n°
, Bairro
na cidade de
, por intermedio de seu representante legal, o
Sr.
, portador do CPF n°
, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei n°
9.854/1999, que nao emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz.

,de

, de 2022.

Representante legal
CPF
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAcAO DE ME, EPP e MET
Processo Administrativo n° 948/2022
Modalidade: Pregao n° 015/2022
Forma: Presencial
Tipo: Menor Preco Global
Objeto: Contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho
para realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao
de Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social e Secretaria
Municipal de Educacao, de acordo corn o Anexo I — Termo de Referencia e demais
condicoes estabelecidas no Edital.

as

a

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa:
inscrita
no
CNPJ
sob
o
no.
esta
enquadrada
(Microempresa, EPP, Equiparada), e
Como
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que nao existe qualquer impedimento
entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
E que caso haja restricao fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitacao, pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar 123/2006, para
regularizacao, estando ciente que, do contrario, decaira o direito contratacao, estando
sujeita sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93, e Lei Complementar n°
147 de 07 de Agosto de 2014.

,de

, de 2022.

Representante legal
CPF
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAcAO QUE NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO NO
QUADRO DE EMPREGADOS E/OU GERENCIA

Processo Administrativo n°: 948/2022
Modalidade: Pregao SRP n° 015/2022
Forma: Presencial
Tipo: Menor Preco Global
Objeto: Contratacao de empresa especializada em Medicina e Seguranca do Trabalho
para realizacao de programas especificos, conforme legislacao vigente, corn elaboracao
de Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), e Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipio de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social e Secretaria
Municipal de Educacao, de acordo corn o Anexo I — Termo de Referencia e demais
condicoes estabelecidas no Edital.

(Nome da empresa)
sob o n°

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
, portadora da inscricao estadual/municipal n°
atraves
de
seu
representante
legal,
(nome),
(qualificar)
, inscrito no
CPF/MF sob o n°
, portador do RG n°
, DECLARA, para todos os
fins de direito e sob as penas da lei, que nao possui em seus quadros de empregados e em
seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, ate o
terceiro grau, ou por afinidade, ate o segundo grau, do Municipio de Peixe — TO, e ainda,
corn os servidores detentores de cargo em comissao ou funcao de confianca que atuem
diretamente na realizacao do certame e/ou na posterior formalizacao contratual.

Local e Data

Representante Legal
(corn carimbo da empresa)
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA

Processo Administrativo n°: 948/2022
Modalidade: Pregao SRP n° 015/2022
Forma: Presencial
Tipo: Menor Prego Global
Objeto: Contratacao de empresa especializada em Medicina a Seguranca do Trabalho
para realizacao de programas especificos, conforme legislarao vigente, corn elaboracao
de Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), Perfil
Profissiografico Previdenciario (PPP), Programa de Controle Medico de Saude
Ocupacional (PCMSO), a Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do Municipi de Peixe-TO, compreendendo: Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saude, Fundo Municipal de Assistencia Social a Secretaria
Municipal de Educacao, de acordo corn o Anexo I — Termo de Referencia a demais
condicoes estabelecidas no Edital.
RAZAO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREQO:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE:
E-MAIL:
INFORMACOES PARA PAGAMENTOS:
Banco:
Agenda:
Conta:
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/.
E-mail
Telefone:
1.
Planilha da Pronosta:
Item Descrigao

Unid

Quant V. Unit

V. Total

TOTAL
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2. Validade da Proposta 60 dias;
1. Prazo de pagamento, em ate 30 (trinta) dias apos a entrega;
4. Local da entrega, conforme descrito na solicitarao de entrega;
5. A proposta de precos a}ustada ao lance final devera conter o valor numerico dos precos
unitarios a totais, nao podendo exceder o valor do lance final;
6. Quando da atualizacao da proposta de preco, o licitante devera atualizar observando as
valores unitarios a globais os quais deverao ser menores ou iguais aos valores maximos
de referenda;
7. O preco proposto deve compreender todas as despesas concementes ao fornecimento
do (s) material (is), bem Como Impostos, Tributos, Frete, trabaihista, previdenciaria, entre
outras, que deverao correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
8. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os precos
e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo corn as condicoes gerais a especiais
estabelecidas para esta licitacao, as quais nos submetemos incondicional a integralmente;
9. Declaramos que ate a presente data inexistem fatos impeditivos a participacao desta
empresa ao presente certame licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores;
10. Declaramos que nao possuimos em nosso quadro funcional servidor publico ou
dirigente de orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao, conforme art.9
da lei 8.666/93, a nao possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;
11. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que nao estamos cumprindo pena de
inidoneidade para licitar a contratar corn a Administracao Publica, em qualquer de seas
esferas Federal, Estadual a Municipal, inclusive no Distrito Federal.

/

de

de 2022.
/
L

Razao Social da Empresa
CNPJ N°
Representante Legal
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ANEXOVIII
/2022 - PRESTAOAO DE SERVIQOS
MINUTA DO CONTRATO N°
Pelo presente Instrumento Contratual, sendo de um lado a MUNICIPIO DE PEIXE,
ESTADO DO TOCANTINS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ N.° 02.396.166/0001-02, corn Bede na Av. Napoleao de Queiroz, esq. Corn Rua 14,
centro de Peixe — TO, adiante designado CONTRATANTE, legalmente representado pelo
, residente a domiciliada
atual gestor o Sr°.
, CPF n°
outro
lado
a
empresa
, repres
Av.
,
Peixe
—
TO,
e
do
na
, brasileiro,
seu Representante legal, o Sr°.
, residen
, CPF n°.
cedula de identidade sob o n°.
a seguir denominada CONTRATADA, nos moldes
de Licitaeao, firmam o presente contrato mediante as seguintes
expostas:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEG
1.1 A contratagao objeto deste instrumento sera celebr
Certame Licitatorio — Convite n o. ---/2022, constant
e homologaeao em
/
/2022.

base no resultado, do
Julgamento, adjudicado

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 Contratapao de empresa especializada em• edi Cina a Seguranea do Trabalho para
realizagao de programas especificos, if
a Wis1açao vigente, corn elaboragao de
Laudos Tecnicos das Condigoes s b`'ntais de Trabalho (LTCAT), Perfil
¢v:<"- 'igrama de Controle Medico de Saude
Profissiografico Previdenciario
Ocupacional (PCMSO), e Progr a
Gerenciamento de Risco (PGR), junto aos
servidores municipais do ~,. unicipl "de Peixe — TO, compreendendo: Prefeitura
Municipal, Fundo Mucci. i
r Sande, Fundo Municipal de Assistencia Social e
Secretaria Municipak
du4< ão, conforme descrito no Termo de Referencia, Anexo
I, parte integrante •`• to It rurnento Contratual.
CLAUSULA
RA — DOS SERVIQOS/LAUDOS
3.1 A CQ2
~everu prestar os servigos da tabela abaixo, de acordo os ditames
contides~la ` sula Quinta, deste Instrumento Contratual.
Item \,
Especificagao do objeto
Unid
Quant V. Unit
V. Total
t udos Tecnicos das CondirOOes
SV
01
Ambientais
de
Trabalho
(LTCAT)
02
Perfil
SV
Profissiografico
01
Previdenciario(PPP)
03
Programa de Controle Medico de
SV
01
Sande Ocupacional (PCMSO)
04
Programa de Gerenciamento de
SV
01
Risco (PGR)
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR
4.1 Ao presente instrumento e atibuido o valor global limitado de R$
Lam,
CLAUSULA QUINTA - DA PRESTAcAO/EXECUcAO DOS SERVI~OS
5.1 A prestacao dos servicos sera realizada nos predios proprios a/ou alugados por este
municipio, levando em consideracao que serao analisados diversos cargos a funcoes, bem
como setores distintos uns dos outos, nao havendo carga horaria minima a ser cumprida,
desde que atingidos o objeto deste instrumento.
5.1.1 A prestacao de servicos deve ocorrer em dia util e em horario de expediente;
• T),
5.2 A elaboracao do Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho
pars controle da insalubridade/periculosidade atraves de levantameny.. e n cos
ambientais a no local de trabalho devera conter, no minimo, os seguinte
5.2.1 Criterio adotado: mencionar a legislacao ou norma em qu- se basj,I para a
elaboracao do laudo tecnico (criterio qualitativo a quantiaativo);
5.2.2 Descricao das atividades a condicoes de exposicao, descr'- 'do eta hadamente
as atividades desenvolvidas pelos servidores, o ambiente de t, a ., .
das maquinas
e equipamentos utilizanos:
5.2.3 Identificacao a avaliacao qualitativa e quantitativa"os 11 os quimicos, fisicos e
biolbgicos;
5.2.4 Medico de exposicao a vibracoes I
, humano conforme norma
regulamentadora, devendo o laudo ser anexad
elat4rio do LTCAT;
5.2.5 Medico do ruido corn laudo impresso m to4
s ambientes a locais necessarios,
sendo essas mesmas medicoes na forma de d
e ia, devendo o laudo ser anexado no
relatorio do LTCAT;
5.2.6 Medicao de luminosidade corn udo )mpresso em todos os ambientes a locais de
trabalho. O laudo devera ser an- . a' o . iatorio do LTCAT;
5.2.7 Avaliacao do processo de s i 'a r alizada pelas Secretarias, quando existir;
5.2.8 Avaliacao ambiental 4 agente : quimicos (graxas oleos a gases):
5.2.9 Avaliacao ambie~ytal
es quimicos (poeiras, fumos, vapores e gases);
5.2.10 Medico de
es n~civos identificados, utilizando equipamentos adequados e
calibrados, corn c
e calibracao dos mesmos em anexo;
5.2.11 Avali
atividades a operacoes insalubres (conforme norma
regulamenta
uindo insalubridade, se houver, e o respectivo percentual de
pagame
5.2.1
all~ao de atividades a operacoes perigosas (conforme norma
re_u1. \ eta ra), atribuindo periculosidade, se houver, e o respectivo percentual de
pa
- t.,
5.2.1 audo assinado por medico especialista em medicina do trabalho a/ou engenheiro
de seguranca do trabalho, sempre acompanhada de ART (Anotacao de Responsabilidade
Tecnica), quando for o caso;
5.2.14 Montagem, estruturacao a impressao de relatorio corn validade para 12 (doze)
meses, desde que nao haja mudanca de layout ou alteracao do processo de producao, e
copia do arquivo digital;
5.3 As inspecoes a demais servicos deverao ser realizados no horario de funcionamento
da Prefeitura Municipal a demais setores, Secretarias a Fundos, em seus respectivos
horarios;
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5.4 Requisitos adicionais:
5.4.1 A Contratada devera elaborar o Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de
Trabalho (LTCAT) juntamente corn o Laudo de Insalubridade e Laudo de Periculosidade
(LTIP), por engenheiro de seguranca do trabalho a devera realizar analise quantitativa de
ruido continuo, ruido de impacto, por dosimetria, apresentando os aparelhos que utilizara,
os quais obrigatoriamente deverao ser aqueles especificados pelas normas tecnicas e
utilizadas as metodologias conforme regulamentacao vigente;
5.4.2 Considerando que os laudos devem seguir um padrao, neles devera conter:
identificarao da secretaria/orgao, identificacao do setor/departamento, a funcao, r. ea Y omo
a descricao da atividade prestada pelo servidor, identificacao do agente nocyo rese e e
acio », ' is e
capaz de causar dano a saude conforme a legislacao das possiveis fontes
,,controle
periodicidade de exposicao ao agente nocivo, descricao das m - didas
existentes, conclusao, assinatura do responsavel pela emissao;
. ) • 'as apos a OS,
5.4.3 Os laudos deverao serem entregue no prazo de 90 (n•
(Ordem de Servico);
5.4.4 Os laudos deverao ser assinados por engenheiro • - :ur• a do trabalho corn
emissao da ART/CREA ou orgao competente.
a constitui em documento
5.5 Elaborar o PPP (Perfil Profissiografico Previden'
historico-laboral dos servidores, devendo realiz o
e, sua atualizacao, o qual tern
como finalidade:
5.5.1 Comprovar as condicoes para habilit ao de. eficio a servicos previdenciarios,
eci ;
em particular, o beneficio de aposentadoria
5.5.2 Prover o servidor de meios
• va produzidos pelo empregador perante a
Previdencia Social, a outros orgaos •` • lic • e aos sindicatos, de forma a garantir todo
direito decorrente da relacao de •a r •, a ela individual, disufo ou coletivo;
5.5.3 Prover o Municipio de
' • s , e prova produzidos em tempo real, de modo a
organizar e a individualiz. as info ``` `awes contidas em seus diversos setores ao longo
dos anos, possibilitand~qu +'
icipio evite awes judiciais indevidas relativas a seus
trabalhadores;
5.5.4 Possibilit
`a
'stradores publicos a privados acesso a bases de informacoes
fidedignas, co
foiç p imaria de informacao estatistica, para desenvolvimento de
vigilancia sai uri
demiologica, been como definicao de politicas em saude coletiva.
5.6 Imp
nta . coordenar a executar Programa de Controle Medico a Saude
Ocup i l
MSO):
5.6.1 1aa
plementar, coordenar a executar o PCMSO, o medico do trabalho
c
E i t devera se basear nas informs~ohs apresentadas P
pelo PGR atualizado,sendo
entao
orado apenas apos a execucao deste;
5.6.2 O PCMSO devera conter a completa descricao das awes preventivas, corn
previsao das principais awes de saude a serem executadas nos periodos indicados no
planejamento anual, o numero e a natureza dos exames medicos realizados;
5.6.3 O medico do trabalho devera elaborar o PCMSO, bem como proceder a solicitacao
dos exames periodicos a especificos de todos os servidores, inclusive os que ingressarem
nos seus quadros na vigencia do contrato, conforme o risco ocupacional.
5J Implementar, coordenar a executar Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR;
5.7J O PGR devera ser composto, no minimo, por doffs documentos:
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a) Inventario de Riscos Ocupacionais, que compreende as etapas de Identificacao de
Perigos a Avaliaeao de Riscos, de modo a estabeiecer a necessidade de medidas de
preveneao.
b) Piano de Alto, onde se estabelecem as medidas de preveneao a serem introduzidas,
aprimoradas oumantidas, de modo aeliminar, reduzirou controlar os riscos ocupacionais.
N

CLAUSULA SEXTA - DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE PESSOAL:
6.1 O quantitativo estimado de servidores publicos do Municipio de Peixe — TO, e de
atos
aproximadamente 600 (seiscentos) servidores, entre efetivos, comissionados
temporarios;
se7 gido
6.2 O numero de servidores supracitado a meramente estimado, nao pod
ou considerado como fator para pagamento/cobranea a quaisquer nat eza.

a

E TREGA E
CLAUSULA SETIMA - DO ATENDIMENTO, PRA
GARANTIA:
7.1 A Contratada deve garantir a existencia de pessoas q a1f adas`ara a prestacao dos
servi os;
7.2 A Contratada devera providenciar o inicio da prestaca de servico em local a ser
indicado pela Contratante, no prazo de 05 (cinco) Bias. contqlos da assinatura do contrato,
ou da OS, emitido pela Contratante, contendo..o objeto e quantidade conforme Termo
de Referencia, em condicoes apropriadas segguindo ps padroes estabelecidos pelos orgaos
de controle a normatizacao vigente;
7.3 Verificada a nao conformidade do requcrdo, a Contratada devera promover as
de 05 (cinco) dial, sujeitando-se as penalidades
correcoes necessarias no prazo maxim4
.
p
previstas no que couber,
7.4 Os servicos deverao ser pr. a s/entregues (laudos) no prazo maxima de 90
(noventa) dias; Durante o riodo d igencia do contrato, a Contratante podera solicitar
a Contratada atualizaea dosJaudos conforme suigimento de novas demandas ou alteracao
da legislaeao/norma
entrs, sem custos adicionais para a Contratante.
CLAUSULA
8.1 O periodo

-?A VIGENCIA CONTRATUAL
bia decorrente desta contrataeao sera ate 31 de dezembro de 2022.

CLA Llx, A
NA - DO PAGAMENTO
9.1 O
zc le pagamento nao sera superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do
r
n dos servieos, conforme editado a seguir;
9.2
pagamento sera dividido em 03 parcelas, sendo efetuado da seguinte forma:
20%(vinte) na assinatura do contrato, 40%(quarenta) dos servicos parcialmente
executado a 40%(quarenta) no final da execueao dos servicos ora contratados.
9.3 A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal/ Fatura, o numero e o nome do
banco, agencia a numero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria;
9.4 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
Contratada, para as necessarias correcoes, corn as informaeoes que motivaram sud
rejeicao, contando o prazo para pagamento da data da sua reapresentaeao;
9.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada das suas responsabilidades a obrigacoes,
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nem implicara a aceitacao definitiva da prestacao de servicos;
9.6 A Contratante nao efetuara pagamento de titulo descontado, o por meio de cobranca em
banco, bem Como, os que forem negociados corn terceiros;
9.7 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas
serao de responsabilidade da Contratada;
9.8 A Nota Fiscal/Fatura devera ser entregue na Secretaria Municipal de Gestao e
Financas ou enviada para o endereco de e-mail administracao a peixe.to.gov.br
juntamente corn as seguintes certidoes negativas: Municipal, Estadual, Federal,
Trabalhista e FGTS.
CLAUSULA DECIMA - OBRIGAcOES DA CONTRATADA
10.1 Durante a execucao do contrato, a CONTRATADA devera:
'; qualquer
10.1.1 Comunicar a Secretaria Municipal de Gestao a Financas de Peix
anormalidade de canter urgente a prestar os esclarecimentos julgados necessarios;
10.1.2 Executar os servicos, de acordo corn as especificacope contidas neste Termo de
Referencia;
Ce oes de Regularidades
10.1.3 Apresentar Nota Fiscal/Fatura acompanhada
Fiscais;
" Contratante ou a terceiros,
10.1.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos u
con a ados;
por alto ou omissao na prestacao dos servico
'• objeto desta contratacao, salvo
10.1.5 Nao transferir a outrem, no todo ou tm p.
at te;
mediante previa a expressa autorizacao da C
trato todas as condicoes de habilitacao e
10.1.6 Manter durante a vigencia s Z
qualificacao exigidas;
10.1.7 Prestar as informacoes e • s e .1"" mentos solicitados pelaContratante.
10.2 Executar fielmente o obje de ro do melhor padrao de qualidade a normas
regulamentares vigentes;
ade civil, administrativa a penal por quaisquer danos e
10.3 Assumir inteira re~no
ausados diretamente ou por seus empregados ou prepostos,
prejuizos materiais o
a contratante ou a
10.4 Manter a
tra te'informada sobre o andamento dos servicos, relatando sempre
encias extraordinarias;
que se registra4. ~m
10.5 Em' • - - - . ssario,notastecnicasparaalertare/ouesclarecerduvidas ou, ainda, para
corri ii a -v- t ais falhas detectadas nas visitas.
A DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1 Sã responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias a demais
normas legais, direta a indiretamente aplicaveis ao contrato;
11.2Atestar a Nota Fiscal/Fatura, por servidor competente;
11.3 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, corn base nas disposicoes
da Lei no 8.666/93 a suas alteracoes;
11.4 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos dentro das normas do contrato;
11.5 Efetuar o pagamento a empresa a ser contratada de acordo corn o prego, os prazos e as
condicoes estipuladas no contrato a proposta da empresa;
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11.6 Relacionar-se corn a Contratada exclusivamente atraves de preposto por ela
credenciada;
11.7Acompanhar, fiscalizar a avaliar os servicos prestados:
11.8 Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigacoes
assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condicoes de
habilitacao e qualificarao exigidas.

:

a

a

uca

r:

a

a

cao

CAUSULA DECIMA SEGUNDA - ACOMPANHAMENTO, EXECUSAO E
FISCALIZAcAO DO CONTRATO:
'dore da
12.1 A gestao a fiscalizacao do presente Contrato sera exercida por
Administrarao, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no c . +a •
do contrato a de tudo dara ciencia Adlninistra4ao;
Qntradas na
a) notiftcar, por escrito, CONTRATADA quaisquer irregularidad "
execucao deste Instrumento Contratual;
b) efetuar os pagamentos devidos;
ento a controle de
c) participar ativamente das sistematicas de supervisao,
qualidade a execucao dos servicos;
d) A Gestao do Contrato sera realizada pelo Secretarii4D,1 +r ON RIBEIRO DA SILVA
Secretario Municipal de Gestao a Finanras;
REA PEREIRA DOS SANTOS,
e) A fiscalizacao ficara a cargo da servido
fisáve1 direta pela fiscalizacao do
designada mediante a portaria 035/2022, fic do r
contrato, observando a especificacao do item ita o.
f) A fiscalizacao de que trata este i
o exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiro 'or ualquer irregularidade, ainda que resultante
ios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
de imperfeicoes tecnicas ou vi .s
corresponsabilidade da Administ . ao +u de seus agentes a prepostos, de conformidade
corn o art. 70 da Lei no 8.6 , de 1
g) O representante d MM io anotara em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas corn a
o contrato, indicando dia, mes a ano, bem como o nome
dos funcionarios
ent
ente envolvidos, determinando o que for necessario
regularizacao dà fa s ou defeitos observados a encaminhando os apontamentos
'
1para as providencias cabiveis.
autoridade co
CLA n, b ANECIMA TERCEIRA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS:
13.1 . + e infracao administrativa nos tennos da Lei n° 8.666, de 1993,
ADA que:
13.1
P escumprir total ou parcialmente qualquer das obrigacoes assumidas em
decorrencia da eontratacao:
13.1.2 Ensejar o retardamento da execucao do obieto;
13.1.3 Fraudar na execucao do contrato;
13.1.4 Comportar-se de modo inidoneo:
13.1.5 Cometer fraude fiscal;
13.1.6 Nao mantiver a proposta.
13.2 A Contratada que corlleter infracoes contratuais ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil a criminal, as seguintes sanroes:
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13.2.1 Advertencia por faltas levies, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
13.2.2 Multa moratoria de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso injustifcado
sobre o valor da parcela inadimplida, ate o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.3 Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;
13.2.3.1 Em case de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;
ade
13.2.4 Suspensao de licitar a impedimento de contratar corn o orgao, entidade
administrativa pela qua! a Administracao Publica opera a atua concretamei €, to p zo
de ate dois anos;
13.2.5 Impedimento de licitar a contratar corn o municipio c. o c jsequente
descredenciamento no CRC pelo prazo de ate cinco anos;
13.2.6 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn - ' mi stracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
:eja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
'da• : ' ue sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos pr J 'zos
sados.
13.3 Tambem flea sujeita as penalidades do art. 87,
a Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
13.3.1 Tenha sofrido condenacao defrnitiva pow icar, .or meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a strr os objetivos da licitarao;
13.3.3 Demonstrenaopossuiridoneida el
contratar corn aAdministracaoem virtude de
atos ilicitos praticados.
13.4 A aplicacao de qualque iaa
tlfdades previstas rea!izar-se-a em processo
administrativo que assegurara o n "aditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedim~Ito prev' o na Lei n° 8.666, de 1993, a subsidiariamente a
Lei no 9.784, de 1999.
13.5 A autoridade
na aplicacao das sancoes, levara em considerarao a
gravidade da con
ator, o canter educative da pena, been Como o dano causado
a Administrac~
'ad"o o principio da proporcionalidade.
CLAUS
14.A

IMA QUARTA - DOS REAJUSTES DOS PRE~OS
ntratados nao podera softer reajustes durante a vigencia do Contrato.

A DECIMA QUINTA - DA DOTAcAO E FONTES DE RECURSOS
15.
despesas decorrentes da presente solicitarao correrao a conta da Dotacao
Orramentaria, Elemento de Despesa a Fonte de Recurso constante no Orcamento Geral
do Municipio para o exercicio Financeiro de 2022, descrita a seguir:
DOTAcAO: 03.02.04.122.0201.2.010 — Atividades Administrativas da Secretaria
Municipal de Gestao a Financas; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros
Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica; FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000000 —
Recursos Nao Vinculados de Imposto;
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16. O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade,
por extrato, no Diario Eletronico do Municipio de Peixe — TO, e no portal de transparencia.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17. Fica eleito o Foro da Comarca de Peixe - TO, para dirimir quaisquer duvidas ou
questoes oriundas do presente Contrato, corn renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justas a acordadas, as partes assinam o presente instrumento
02 (duas) vias, de igual teor a forma, pars um so efeito, na presenca de tes~.~
assinadas.

Peixe - ~O~'

MUNICIPIO
EI
Contr ante

0

ontratada

TESTEMUNHAS:

1.

CPF.

2.

CPF.
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