PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
Estado do Rio Grande do Sul
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210 Fax: (53) 3224-0031
Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000
CNPJ: 91558650/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017
TIPO: MENOR PREÇO
AVISO
Encontra-se aberta, na Comissão de Licitação, situada à situada à Av. dos Pinhais,
53, nesta cidade de Morro Redondo, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO
PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas visando a Contratação de
Profissional Autônomo para a Prestação de Serviços de Elaboração do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), nos termos da Portaria Ministerial nº
3.214/78 e da Norma Regulamentadora nº 7 e Perfil Profissiográfico Previdenciário –
(PPP), nos termos da Norma Regulamentadora nº 27, Elaboração do programa de Riscos
Ambientais (PPRA), nos termos da Portaria Ministerial nº 3.214/78 e da Norma
Regulamentadora nº 9, Elaboração do laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT), nos termos da Portaria Ministerial nº 3.214/78 e da Norma
Regulamentadora nº 15 e avaliação através de Exames Médicos Ocupacionais, Elaboração
de Atestado de Saúde Ocupacional – (ASO), na Lei nº 8.666/1993.
Rege a presente licitação, a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações
posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005,
do Decreto Municipal nº. 2.849/2008 e demais legislações aplicáveis.
A abertura desta licitação ocorrerá no dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2017, às
10 (dez) horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados
deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de
Habilitação ao Pregoeiro, bem como a Declaração, em separado dos envelopes acima
mencionados, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no ato convocatório do certame.
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:
Início da Sessão: às 10h00min do dia 21.02.2017 no prédio sito Avenida dos Pinhais, 53,
horário de Brasília – DF.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao
objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações de
segunda a sexta-feira, no horário de 07h às 13h ou pelo endereço eletrônico
http://www.pmmorroredondo.com.br.
Morro Redondo, 06 de Janeiro de 2017.
Diocelio Jaeckel
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017
TIPO: MENOR PREÇO
A Comissão de Licitação, com sede na Avenida dos Pinhais nº. 53, Morro Redondo,
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor
preço, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei nº.
10.520/02, Decreto Municipal nº. nº. 2.849/2008 e, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Os
envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste
Edital, deverão ser entregues à Comissão de Licitação, no endereço supracitado, no dia 21
(vinte e um) de fevereiro de 2017, às 10 (dez) horas, quando será realizada a sessão
pública de abertura.
1 - PROCESSO Nº. 004/2017
1.1 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por
conta das seguintes dotações:
Atividade 2.022; Elemento de Despesa 33.90.36; Recursos próprios(cód 0001), para o
exercício de 2017.
2 - DO OBJETO
2.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
2.1.1 Elaboração de ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO para servidores e
estagiários.
2.1.2. Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e
Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP;
2.1.3 Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e
Emissão do Relatório de Avaliação dos Resultados do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA e Mapa de Risco;
2.1.4 Elaboração, Implantação, Coordenação, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e
Emissão do Relatório de Avaliação dos Resultados do Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho – LTCAT.
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2.2 DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL –
PCMSO E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP
2.2.1. Planejamento, Elaboração e Assistência Técnica ao Desenvolvimento do PCMSO,
contendo completa descrição das ações preventivas, em observância às prescrições
normativas descriminadas na NR-7, com a previsão das ações de saúde a serem executadas
nos estabelecimentos. Juntamente com o PCMSO promover CAMPANHA DE
PREVENÇÃO DE SAÚDE, respaldada em Normativo. A Campanha prevê procedimentos
que constam de consultas, exames clínicos e laboratoriais, que deverão ser acompanhados
desde o primeiro momento pela empresa prestadora de serviços ou profissional autônomo,
que deverá agendar e cobrar do empregado a realização de todos os procedimentos
acompanhando-o até a emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional. O médico do
trabalho deverá visitar cada estabelecimento, por duas vezes para proceder a consultas:
inicial (anamnese e solicitação de exames) e final (análise de exames e emissão de ASO).
2.2.2. Elaboração do Relatório Anual do PCMSO, previsto neste termo, de acordo com os
normativos previstos na NR-7, contendo a descrição completa das atividades
desenvolvidas, durante o período contratual, com elaboração de quadro comparativo entre
as ações de saúde propostas no planejamento anual e as ações efetivamente realizadas no
período, além da elaboração do Quadro III, proposto na NR-7. O relatório deverá ser
entregue, no máximo, até 90 (noventa) dias após assinatura do contrato em Arquivo
eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou MICROSOFT
EXCEL e 1(uma) cópia impressa, devidamente assinada.
2.2.3. Assistência Técnica em Medicina do Trabalho, nas demandas internas e jurídicas,
bem como na elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.
2.2.4. Realização de 2 (duas) palestras educativas, com carga horária mínima de 1 (uma)
hora cada uma, com os temas ligados à Segurança e Medicina do Trabalho, sendo o tema a
ser definido pelas partes. Os eventos, necessariamente, devem ser objeto de folha de
freqüência.
2.2.5. No caso de rescisão de contrato de prestação de serviços e/ou o caso de seu
encerramento, os registros a que se referem nos itens anteriores deverão ser repassados a
Prefeitura Municipal de Morro Redondo – Departamento de Pessoal (Contratante) que
passará ao novo médico coordenador do PCMSO.
2.3. DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
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2.3.1. Elaboração, Planejamento e Assistência Técnica no desenvolvimento da execução do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, contendo completa descrição das
ações preventivas, em observância às prescrições normativas discriminadas na NR-9 a
serem realizadas nos estabelecimentos mencionados no Parágrafo Primeiro da Cláusula
Primeira do Contrato.
2.3.2. Assistência Técnica em Segurança do Trabalho, nas demandas internas e judiciais.
2.3.3. Elaboração de Mapa de Risco, de acordo com os normativos previstos na NR-05 do
Ministério do Trabalho, contendo as identificações dos locais e dimensão do grau de cada
risco.
2.3.4. O Relatório deverá ser entregue, no máximo, até 90 (noventa) dias após assinatura do
contrato, em arquivo eletrônico, elaborado em editor de texto, do tipo MICROSOFT
WORD e/ou MICROSOFT EXCEL e 1 (uma) cópia impressa, devidamente assinada.
2.4. DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO –
LTCAT –
2.4.1. Elaboração, Planejamento e Assistência Técnica no desenvolvimento da execução do
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, visando identificar possíveis
exposições dos funcionários a agentes insalubres e/ou perigosos em cada estabelecimento.
2.4.2. Assistência Técnica em Segurança do Trabalho, nas demandas internas e judiciais.
2.5 DO CONTEÚDO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNCOS
2.5.1. Descrição por extenso do título do documento e identificação da entidade emitente,
cujos dados devem ser emitidos separadamente do PPRA e do PCMSO, em formulário
próprio;
2.5.2. Indicação do número de identificação do PPP, devidamente datado e assinado por seu
signatário, cuidando para que as suas folhas sejam rigorosamente numeradas e rubricadas;
2.5.3. Identificação do estabelecimento indicando CNPJ, endereço, nome fantasia,
atividade, grau de risco, número de empregados (quantificação de homens e mulheres) e
horário de trabalho;
2.5.4. Objetivo da avaliação expressando a extensão dos trabalhos executados,
necessariamente, abrangendo a caracterização das ocorrências de trabalhos em condições
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insalubres ou periculosas, em conformidade com as NRs 15 e 16 da Portaria MTb 3.214/78
e Decreto nº 93.412, de 14 de outubro de 1986, bem como as legislações vigentes quando
da celebração da prestação dos serviços;
2.5.5. Descrição das dependências e instalações periciadas;
2.5.6. Descrição das atividades periciadas, abrangendo a função e o quantitativo dos
empregados periciados;
2.5.7. Análise qualitativa e quantitativa dos agentes de risco (químicos, físicos, biológicos,
ergonômicos e de acidentes), necessariamente descrevendo a metodologia de ação e
critérios técnicos adotados, identificados nos ambientes de trabalho;
2.5.8. Análise qualitativa e quantitativa dos agentes acima citados, contendo a descrição da
metodologia de ação, critérios técnicos e a instrumentação utilizada, necessariamente
abrangendo para os estabelecimentos operacionais de comercialização e armazenamento
natural, a medição de ruídos, calor, concentração de poeiras e dos agentes químicos,
originados de produtos inseticidas empregados nos tratamentos fitossanitários;
2.5.9. Medida de proteção individual e coletiva existentes, contendo identificação dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s utilizados mediante consignação do número
do Certificado de Aprovação – CA e da avaliação do nível de eficácia de proteção,
indicando, inclusive, se o EPI e o EPC são eficazes na proteção aos agentes de risco
detectados, concluindo com “sim” ou “não”;
2.5.10. Fundamentação científica e abordagem sobre a legislação pertinente sobre os riscos
identificados, na apresentação explícita das conclusões sobre os efeitos dos agentes
classificados insalubres ou periculosos e os valores dos correspondentes adicionais,
descrevendo os efeitos da exposição aos agentes de risco e a fundamentação legal;
2.5.11. Proposição de Medidas de Controle para o Ambiente Avaliado, estipulando prazos
para adoção do controle dos riscos, bem como acompanhamento sistemático da eficácia das
medidas.
2.5.12. Identificação do auto enquadramento do CNAE preponderante, definição das
atividades por estabelecimento.
2.5.13. Bibliografia consultada;
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2.5.14. Nome e identificação profissional do responsável pela elaboração do laudo, (Médico
do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho) informando NIT,PIS/PASEP e o número de
registro no respectivo conselho.
3 - LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS
ENVELOPES
3.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2017, às 10
(dez) horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados
deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de
Habilitação ao Pregoeiro, bem como a declaração, em separado, dos envelopes acima
mencionados, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no presente edital.
3.2 – Os interessados, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se,
mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, a partir das 10h do dia
especificado no item anterior.
3.3 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de
via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Os proponentes ou seus representantes legais deverão apresentar-se para
credenciamento junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de apoio, munidos de documentos que os
credenciem a participar deste procedimento licitatório, identificando-se com a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente, a partir das 10h00min do dia 21 (vinte e um)
de fevereiro de 2017.
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de mandato
(conforme modelo anexo III), com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente.
5 – DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel
com identificação da empresa, em 01 (uma) via redigida em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo
6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
Estado do Rio Grande do Sul
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210 Fax: (53) 3224-0031
Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000
CNPJ: 91558650/0001-02
representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e
rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017
ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:
5.2.1 – Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data de sua apresentação;
5.2.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item
(unitário e global) em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso,
expresso em moeda corrente nacional (R$), em algarismo com no máximo duas casas
decimais, considerando as condições deste edital;
5.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as
que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
5.4- A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
5.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.
5.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas,
frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto
desta licitação, correrão por conta do proponente.
6 - DA HABILITAÇÃO
6.1 - Para habilitação, o vencedor deverá apresentar no envelope nº. 02 – Documentos de
Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias autenticadas,
obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes
em qualquer época que lhes forem solicitados.
6.1.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem
documentos com prazo de validade vencido.
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6.1.2 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de
apoio, deverão procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do início da sessão de
abertura da licitação para proceder à autenticação, pois, em hipótese alguma serão
autenticadas durante a realização do certame.
6.1.3 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade.
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ.
6.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em
envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e
ainda os dizeres:
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ OU CPF:
Os proponentes deverão apresentar:
6.2 Documentos relativos à habilitação:
6.2.1 - Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam:
carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal,
valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC
etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo
15).
6.2.2 - Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais.
6.2.3 - Certificado de Habilitação compatível com o objeto licitado.
6.3 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de
Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo
desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente
irregularidades.
7- DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao
Pregoeiro, devidamente lacrados, os envelopes nº. 01 e nº. 02 e apresentarão, em separado,
declaração dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação.
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7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo
estabelecido neste Edital.
7.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços,
ocasião em que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
7.3.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o
cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.
7.4 - No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez
por cento) da de menor preço.
7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas
no item anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três),
número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes,
para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
7.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes
classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem
decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário.
7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o
valor da proposta escrita.
7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.10 – Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor
final e o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item.
7.11 - Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
1º (primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e decidirá motivadamente a
respeito de sua aceitabilidade.
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7.12 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de "HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital.
7.13 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda aos requisitos do Edital.
7.14 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será
declarado vencedor.
7.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar,
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem
inabilitados, a Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei
n.º 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão
Pública a ser definida pelo Pregoeiro.
7.17 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão,
poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões, em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.
7.17.1 - Os recursos deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, em duas
vias, sendo dado recibo em uma delas.
7.17.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
por intermédio do pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído.
7.18 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os
porventura interpostos, a Comissão de Licitação remeterá o processo ao dirigente da
unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto.
7.19 - Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e
condições fixadas neste edital.
7.20 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na
Sessão, importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo
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Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do
objeto da licitação ao proponente vencedor.
7.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela
Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes.
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1 – Para efeitos de classificação no julgamento, ao preço proposto por pessoa física, será
acrescido 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços, que corresponde ao custo
previdenciário para o Município.
8.2 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO UNITÁRIO, de acordo
com especificado no Anexo, desde que atendidas às especificações constantes deste edital.
8.3 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja
considerada vencedora.
8.4 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a
classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria
sessão, conforme disposto na Lei nº. 8.666/93.
8.5 – O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos
praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de
verificar tal conformidade.
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis
antes da data fixada para a realização do Pregão, no Serviço de Protocolo da CPL, situado
no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no
prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (53)
32240120 ou E-mail licitacao@morroredondo.rs.gov.br
9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo)
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dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação
do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
9.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, sendo corrigido o ato convocatório.
10 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA
10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos
proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.
10.2 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os
mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do
resultado da licitação.
10.3 - A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e
homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato dentro
do prazo de no máximo, 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for
convocado para fazê-lo junto ao Município.
10.4 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar
injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais
proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
10.5 - Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele
havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou
conjuntamente:
10.5.1 - Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta;
10.5.2 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco)
anos.
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10.5.3 - A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a
defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11 – DO CONTRATO E DO PRAZO
11.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão,
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.
11.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo
MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.
11.3 - Farão parte integrante do contrato às condições previstas no Edital e na proposta
apresentada pelo adjudicatário.
11.4 – O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora terá vigência de 12(doze)
meses, contados a partir da sua assinatura. Podendo ser prorrogado por até 48 meses. O
mesmo será reajustado anualmente com base no índice do IGPM apurado no período de
referência ou na falta deste será utilizado índice legalmente permitido à época.
12 – DAS PENALIDADES
12.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente
contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam:
a) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o
qual será considerado inexecução contratual;
b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração
pelo prazo de 01 (um) ano;
c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração
pelo prazo de 02 (dois) anos;
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Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
Observação 2: As multas poderão ser cobradas mediante descontos dos recebimentos que a
CONTRATADA fizer jus.
13 - DAS OBRIGAÇÕES
13.1 – Do Município:
13.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso;
13.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
13.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
13.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
13.2 - Da Empresa Vencedora:
13.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
13.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os produtos vendidos;
13.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
13.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado;
13.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
13.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.
13.2.7. A empresa vencedora deverá apresentar mensalmente o boletim de conformidade
dos produtos.
14 - DO PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de relatório a cada
etapa de conclusão dos serviços.
14.2 - Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros
de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice
que vier a substituí-lo.
15 - DO REAJUSTAMENTO
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
Estado do Rio Grande do Sul
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210 Fax: (53) 3224-0031
Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000
CNPJ: 91558650/0001-02
15.1- Ocorrendo desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do artigo 65, inciso II, letra d, da Lei n.º
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.
16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação
e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
16.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
16.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio e representantes dos proponentes.
16.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de
(15) minutos do horário previsto.
16.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital
poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação pelo telefone: (53) 32240120, fax
(53)32240031, nos dias úteis no horário das 07h às 13h.
16.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou
indenização, poderá a licitação ter:
a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.
16.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pela CL
obedecida a legislação vigente.
16.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os
requisitos e condições fixadas neste Edital.
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16.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as
partes o Foro da cidade de Pelotas, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
16.11- Faz parte deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência.
Anexo II – Modelo de Declaração de preenchimento dos requisitos da habilitação.
Anexo III – Modelo de Credenciamento.
Anexo IV – Modelo da Proposta Comercial.

Morro Redondo, 06 de Fevereiro de 2017.

Graciela Funari Bertoldi de Souza
Assessora Jurídica

Diocelio Jaeckel
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – OBJETO

Discriminação dos Serviços com o respectivo valor

Estabelecimentos

Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal de
Finanças
Estagiários
Administração em geral
Secretaria Municipal de
Obras, Urbanismo e
Trânsito
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura
Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência
Social
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural
Total

ASO
Atestado de
Saúde
Ocupacional
Nº
funcionários
08

09
16
18
35

110
59
21

276

Valor
Unitário

LTCAT
PPRA
Laudo
Programa de
Técnico das
Valor Total Prevenção de
Condições
Riscos
Ambientais
Ambientais
do Trabalho

39,67

317,36

39,67

357,03

39,67

634,72

39,67

714,06

39,67

1.388,45

39,67

4.363,70

39,67

2.340,53

39,67

833,07

PCMSO
Programa de
Controle Médico
de Saúde
Ocupacional
PPP - Perfil
Profissiográfico
Previdenciário

1.918,04

1.918,04

1.918,04

1.918,04

1.918,04

1.918,04

VALOR GLOBAL – R$ 16.186,12(dezesseis mil, setecentos e três reais e quatro centavos)

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO
Estado do Rio Grande do Sul
Fones: (053) 3224-0120, 3224-0210 Fax: (53) 3224-0031
Avenida dos Pinhais, 53 - CEP 96150-000
CNPJ: 91558650/0001-02
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(Nome)..........................................................,CPF Nº...................................................,
residente
no
................................
(endereço) ..............................................................................,
(Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de
habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº 004/2017 – CL do
Município de Morro Redondo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Data:________________________________________
Assinatura:____________________________________
Nome do Declarante:____________________________
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
________________________________________________________________, inscrita no
CNPJ sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato
representada pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador da cédula de
identidade
RG
_________________,
residente
e
domiciliado
na
_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor
de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins
licitatórios, confere-os à ______________________________, portador da cédula de
identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante
Prefeitura de Morro Redondo, no Pregão Presencial Nº. 004/2017 – CL do Município de
Morro Redondo, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em
lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se
fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.
________________, ___ de ____________ de _____.
____________________
Outorgante (reconhecer firma)
____________________
Outorgado
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ANEXO IV
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Data:
Pregão Presencial nº 004/2017 – CL do Município de Morro Redondo...
À Prefeitura de ..................................
A/C: Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor,
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no
CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal,
interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento do
objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes
condições:
Item nº Objeto/ Descrição Valor Unit. Marca
Global da proposta (R$)
· Validade da proposta: ..........................................................................................
· Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os
custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
Data: _____________________
Assinatura: ________________
Nome do Representante Legal do Proponente:___________________
Carimbo do CNPJ
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