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Processo Administrativo nO.010/2015 Pregão Presencial nO.007/2015

CONTRATO N° 009/15
PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL E ENGENHARIA
DE SEGURANÇA; E.SERVIÇOSAbMINISr~ATIVOS - MEDICINA E

" ,/ ;sE<NRANÇA\ DOdRA~~L.HO,
. . ~~~\.'~/. /I~f!;7

A CAMARA':MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa<i'uridica de direito
público, ONPJ nÓ/89,965.222/000i-52, côm sede na Avenlc:!1l"Flôresda Cunha,
nO, 79P0'Eir:n'Carazinho/RS, CEP ~,500~000, Carazinho/RS7tfe"k,resentada
nesteato:por seu Presidente em exercício,\Vereador PAULlNO'DE~MOURA,
inscfito)10 CPF 325.465.050-68~residente e domiciliado na Rua Antôfuó':Pasin,

. "., " .•..•~
nO:"390,nesta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado

" _. T';'::'
aEIT{presa PROTEÇAOMEDICINA E SEGURANÇA;DO~TRABALHO LTOA.•
•-.... • • ,-J r...-
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°,02:749.998/0001-57:, com contrato. . . . j-

arqúivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO.'3391956,em 20'Ide novembro de
2010, estabelecida na Cidade de Carazinho/RS, na Rua Alexandre da Motta, n.
1135, Sala 205, Ed, Centro Comercial Nova York, bairro Centro, neste ato
representada pelos seus sócios proprietários/administradores, Sr. Gilberto
Carlos Amaral, portador do RG 8033259287 e do CPF(MF) sob o nO
479.860.770-34 e,"Sr. Orlando Glasenapp':iPortador do RG 5045536546 e do
CPF(MF) sob ó nO 766.195.080-45; doravante,' denominada(s) de
CONTRATADA(S),'em virtude do Edital do Pregão Presencial n° 007/2015, têm
entre si justo e ace'rt"adoo presente contrato de prestação de 'serviços, que se

regerá pelas CláUSUI"a~.\.ooo"ç<>e, "''''''''''''''''/ )
CLÁUSULA I - O presente contrato tem por objeto:/ i'

) P -.' d \. "" d - d/'," d d .-f . .. da restaçao e serviços, e preservaçao a.'sau e os unclonanos a
CONTRATANTE, de'acClrdo com o-Programa de Controle. Médico de- '.. .., ". -..... ~./ /,/; ~
Saúde Ocupacional - PCM$O;:bem como a elaboração do Programa de
PreveÍl,çãodos Riscos Ambieíítais ~P~RI;\. , . ..•.•-...../

b) Elaboração do PPRA - NR-9.•••(item__9.1.5: para efeito desta NR
con~ideràm,-se ri;;'o~.~mbi~ntais. o~l:Igêfítes fJsiéos, q~ímicos e
blologlcos eXistentes nb~amblente'de-trabalho que, em funçao de sua (J
natureza, conêentração ou intensidade e tem"po de exposição, são
capazes de causardanos à saúde doJrabaIÍlapor), PCMSO (Programa .
de Controle Medicá'deSaÚ,deOcupãClonal).\f<...•.}

c) Estão também cõbé'rtÔsipelô\ éontrato os exames admissionais,
periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e dimensionais.

d) Estão dispensados, no momento da demissão, de realizarem exame
clínico demissional os funcionários que já tenham sido submetidos a
exame clínico ocupacional, observando-se os prazos p vistos na
legislação, ou seja, o referido exame será dispensado mpre que
houver sido realizado qualquer outro exame clínico cupacional
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obrigatório (admissional, periódico, retorno ao trabalho ou mudança de
função) em periodo inferior a 135 (cento e trinta e cinco) dias para
empresas de grau de risco 1 e 2, e inferior a 90 (noventa) dias para
empresas de grau de risco 3 e 4.

e) Prestação de serviços de suporte administrativo para gestão de recursos
humanos. .. ,,' /,\. ':"' /1r;" '"

f) AgendamenJo i'~e. ~x"âmes" ocupacioné(ls); (a,~JT!i~sionais, periódicos,
mudança qeAunção, retorno ao trabalho e deníissionais), mediante a
solicita~o .da~Câmara Municipal e a emissâo de~téqui~içôes de exames,

~~, ',..•••/ ~ ..•••.. ',.c'/ . ...,

a sérem realizados pela licitante, cànforme o seu PCMS0.(Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupaciortal). v~í?'"'''"' ,., ."", . . ..

/ ....".'j I. \ ~~
CLAUSULA 11 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (dozé)Jneses,
ini6iando-se em 01 de maio dê 2015, e corntérmino em 01 de maio,dêr2016,
pódendo ser renovado ,por iguais períodos sucessivos,-atécolimite má*(tÍlO de
60 ..,(sessenta) meses, conforme disposto no inciso 11, do art. 57, ~a Lei
8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

a) Se a CONTRATANTE solicitar.~rescisão no prazo inferior a 06 meses
de efetivação do presente côntrato, obriga-se a efetuar o pagamento
mensal por funcionário inscrito até o sexto mês de fo'rma integral ficando
estabelecido para o restante dos meses o ultimo valor cobrado.

b) Durante o prazo de avisó"préviopara a rescisão' contratual, não será
admitida a in,~lusãOou exclusão de beneficiário. " J

c) A responsabilidade da CONTRATADA sobre oS,atendimentos cessa no
último dia dà 'vigência do contrato correndo.a,'partir dessa data as
despesas por Cph!a da CONTRATANTE./ I I J

d) Qualquer tolerância, quanto aos direitos e obrigações deste contrato não
implica perdão, nàvàção, renúncia ou alteráção do pactúado.

e) Os casôs omissos,e"'eventuajsdúvida~ sérão resolvidos através de
ter~6,~ditivo contrat~al,~ ./'. /.. /7'\ ..

f) Sera de responsabllldade,qa'CONTRATANTE, a clencla, dos direitos e
obrigáç6es deste contrato aoss~us funcionários. . ') '-,

g) A CONTRATANTE deverá permitira ••.íisita, sempre que necessário dos p
profissionais respónsáyeis pela elabora'Çãodos programas." ~.:. ~./;" /

CLÁUSULA 111 - DOS'PLANOS, PREÇOS E PAGAMENTOS"--- ,-
a) A inscriç~o d(~~~Pio,~ári's-;~e~ 1t~~~ada .no mome~to da

contrataçao, observadas-as. determmaçoes nela preVistas, mediante o
preenchimento do formulário de cadastro.

b) A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 11,90 (onze
reais e noventa centavos) mensalmente por funcionário inscrito.

c) As faturas dos serviços prestados deverão ser pagas até o dia (dez)
do mês subsequente ao da prestação do serviço.
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d) A CONTRATADA adotará a forma e a modalidade de cobrança que
melhor lhe aprouver, podendo inclusive optar por cobrança através de
estabelecimento bancário, podendo neste caso repassar as tarifas de
cobrança bancária para a CONTRATANTE.

e) Ocorrendo impontualidade no pagamento da fatura, serão acrescidos
variação monetária '~pró':rataftémpóris",lalémde multa de 2% (dois por

_" l, ' '. •. I ~', 1.1 • ;,"(:' '-,

cento) inci~;mte~~~~~.re'.o,débito ;atúalit~.90 jf. partir do 5° dia do
vencimentó.>? '-' ~/ - f/!IJ!1l

f) O atrasô.no\:pâ'gamentoda fatura.até 30 (trinta)dias.áPós o vencimento
implicàrá"'na suspensão "'de tOdO\e qualquer àMrídirnento, até a
liquidação do débito. I O v<?,~
W" ":~

CLAG~ÚLA IV - USUÁRIOS E I~SCRIÇOES ~

/ ~~;~São inscritos como'ben~ficiários ,~essleycontrato,todoSJ os em;;r'~dos
;< da CONTRATANTE devidamente registrados mediante comprovação de

registro. A CONTRATANTE forneceràtodos os dados' solicitados pela
CONTRATADA. . . I

b) Tomar-se-á como base para cálGulod!Jsserviços prestados o número de
funcionários na data da contratação: Mensalmente a quantidade de
funcionários inscritos variará, ou não, cónforme a rotaiividade imposta
pela empresf' /\ ,i'; ....; l I

c) Reserva-se I.a CONTRATADA aoâireito de controlar a quantidade de
beneficiarios)nscritos, conforme segue: i I I

- Incl~são: sempre que o candidato à admissão na empresa se
submeter ao exame clínico ocupaéional aamissional este
assinará o comprovante âê atendimetJtó.A pa'rtirde então seu
. nome'$~'ráincluido no cadastro. / ! J

- . Exclusão: 'sempre que o funcionário apresentar-se para a

~

..realizaçãd\.de.",exa..me clínico 'ócupacional.dern.issional, este
" assinará ~ cOl')lp;o~antej.eá't~ndimento. A/partir:'de então seu
) \ nome sera excIUl<;!?.Jo-cadastro. / (()

d) A CONTRATANTE comunicará .à'C0.l'.J"(RATAPA (simplesmente para
fins deconferência, reseritando-se'g.CONTRATADA ao/éumprimento do
constant~, no iterii::::~ª), em formulál!..õ'~prÓprio,todás as alterações
ocorridas Com os beneficiários;-,:cbrno~âdmissões~trocas de função,
retorno ao trab'àlhpe demissões, até o dia 5 (cinéo) do mês subsequente

, aos atendimen~~~;::-~~:J

CLAUSULA V - DO LOCAL~lpHES1rAÇAO.ÓOS SERViÇOS

5.1 Os serviços serão prestados nos estabelecimentos propnos da
CONTRATADA, se houver condições ou nos consultórios médicos.

CLÁUSULA VI DAS DIRETRIZES,
DESENVOLVIMENTO

RESPONSABILIDADES E
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a) Caberá á CONTRATADA, o cumprimento do objetivo do presente
contrato, cabendo à CONTRATANTE as responsabilidades enunciadas
no PPRNL TCAT, e a realização, em tempo hábil, dos exames clínicos e
complementares requeridos no PCMSO.

b) É de responsabilidade da CONTRAT.ANTE,adocumentação fornecida e
os dados r~eréI11~s,'~~mprésa\e aos~e4~;funfip~~rios requeridos pela
CONTRATADApara a execução do objetivo destécpntrato.

c) É de inteirá""responsabilidade,da CONTRATAf.{tE1a' solicitação de
age6da~'eríto dos exam!,!~(clínicos\.admissionais, periódicos, mudança
dê função, retorno ao trabalho e.demissionais. "''?í;- ~
'-;;:~J? \. \, .) , '...~;.p

./ "V I I x:~./
CLAUSULA VII- Constituem direitos da CONTRATANTE: ~

/ -.:.'1 \ ~-:C/)

7;1', Receber -o' ,objeto deste contrato nas-condições~ayençada~~ da
CONTRATADA perceber o valor ajustadôna forma e no prazo convencionado.

• •••••••• ., ''1/0

CLÁUSULA VIII - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
. ,

a) Efetuar o pagamento ajustado.' / I

b) Oferecer à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução
do contrato, _.\ ,.\.'" ,i I
, , 'o;', € ,.

c) E de respon~abilidade da"CONTRATANTE a documentação fornecida e
os dados referentes à empresa e aos seus funcionários requeridos pela
CONTRATADA para a execução do objetivo desté contrato,

d) É de responsabilidade da CONTRATANTE a implantação, atualização,
emissãO e entrega do Perfil Profis'siográfico Previdenciário (PPP) bem
como os dados'cohstantes do referido docum~nto. J

F, . '\'\,fi /' ,,' 'd F-b' S'7.1 Ica deSignado como Iscal do contrato;' o servi or ' a lano antlago
Pereira, i~sé{ito no CPF n. 945.220.490-7}- ./ // '/{ ""

. '1\ ~~'./ / (U
CLAUSUL'A IX - constituem, o,brigações da CONTRATADA):

\ .'" .'-D ..6a) Prestar os servlços:naforma ajustada..__''''''"/
b) Assumir a"'- inteira '-rêSponsabilidade .....pelas obrigações sociais e

trabalhistas entrea CONTRATÁDA e seus empregados.
c) Manter durante:todá'a.execução do contrato~ern compatibilidade com as

obrigações por.elê lass~iâfi:-toâãS "as..•ce;haiÇõesde habilitação e
qualificação exigidàs'pofo~siã6',da~asSinatura do presente contrato.

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as
obrigações assumidas no presente contrato, em especial, encargo
sociais, trabalhistas, previdenciário, tributários, fiscais e comercial.

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrente
execução do presente contrato.
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CLÁUSULA X - COBERTURAS

a) Elaboração do PPRA, a elaboração anual do PCMSO e a execução dos
exames clínicos previstos.

b) Agendamento de~.exames /àêup'aCiorai~" (admissionais, periódicos,
mu.d~nç~ d"~c>fuh.9ão::"retom6a'o,trabal.h€cj!d~/':fl~sio~a~s),mediante a
solicltaçao'.âa'CONTRATANTE e a emlssao de,'requlslçoes de exames,

" ':..... ••.....j, <? /"

a serem realizados pela CONTRATANTE, conformeLQ,seuPCMSO.
c) A CÓNTRATADA iniciará/s"uasatividades após o dééUfsô,de 5 (cinco)

.'.-',' ~. i,' L///~.dlas'da assinatura do cbntrato,,;penodo este em que devera,.ocorrer o
;; câd~stramento, visita inicial e 'éstudo' da documentação forneéida pela
<~CbNTRATANTE. I 11 ~\

/d)"A CONTRATADA terá o prazo minimo para a entrega dos docl)~entos
,'~:-' "/ PPRA e PCMSO para aCONTRA~\E de60(sessen

1

ta) dias. ~

CLAUSULA XI - DAS NÃO COBERTURA~ .

11.1 A CONTRATADA não terá respqnsabilidades de prestação de serviços
nos casos a seguir: ' f ,- \.

a. Acidente de trabalho e doenças ocupationais; :
b. Monitoriz~ÇãOdo meio"à'mbiente"eambiente de Úabalho;
c. Organização de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança

e Medicina\do Trabalho - SESMT, Semana Interna de Prevenção de
, lo . , .

Acidente do\Trabalho-SIPAT e 'Comissão Interna de Prevenção de

d. ~~~dr~~~;~~C~~:~italares; é" / / / }

e. Transporte e remoções; / /
f. P~rícias técnicas~especialmente' ,as de periculosidade e

.in~a.lubri~ade; "" "'" / ./ ; /7\
g. \Vapt"!açoes; . ~ / / (( J
h. Medicina assistencial e exameséOmplementarés dela gerados;
i. Exa'l11esde monitoramento biõlógicó dos befÍeficiários;
j. Coorclenação,'Implantação, AcompâiíhaíÍÍento e Avaliação do PPRA

ou renovação .anuãldeste;~_~ /
k. ConfecçãoãeMapa de Risco; /
I. Análises de/laboratório pertinentes aoampiente de trabalho;
m. Exames cbmpíementares:-requeridos "n''ci:;.JPCMSO, tais como:

Audiometria, Hemb'grâmllbó'B, P.laquetá's,"Glicemia, Gama GT, Ácido
Hipúrico e Metil Hipúrico, Raio X do tórax, Espirometria e outros;

n. Realização de exames clínicos admissionais, periódicos, mudança de
função, retorno ao trabalho e demissionais;

o. Realização de exames complementares solicitados no PCMSO;
p. Monitorização do meio ambiente e ambiente de trabalho;
q. Internações hospitalares;
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CLÁSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

r. Transporte e remoções;
s. Perícias técnicas, especialmente as de periculosidade e

insalubridade;
t. Vacinações;
u. Medicina assistencial e exames complementares dela gerados; e,
v. Exames de monitoramento'biologico.dos.beneficiários.

/.) :...: .,..... .., ~\: . . /; Ir -.....•.
...........•.,,..,~,;,~..//.' ~,.. ..• ..•...,/ \::JJ l:..;:;o; _

11.2 A CONTRATADA eXime-se de qualquer responsabilidade quanto ao nao
••• \ ~~ "/' "/ j-t

cum~rimen!~ PElI.aCONTRATANTS.ou,p~osseus funcion~rip"~:~s obrigações
previstas no PPRAlLTCAT e PCMSO, ou do forneCimento, treinamento, troca e
verificaçãerdo'uso de EPrs.' ') \\ v('(>"

•• j~ '. ••

.( ~ .. "I I _ ~~/>
11.3<$E'!raoresponsabilidade da CONTRATANTE as questoes legaiS,como
ComiJnicação de Acidente do iTrabalho - CAT, esclarecimentos ás er11presas,
entidádes ou órgãos daadmin'istração públicaou'privada;.estatísticas ~:/óutros
nã~ previstos neste contrato. "". \ 1 \r-
11.4 Em caso de doença ocupacional o médico responsável informará à
CONTRATANTE para a emissão da CALEm caso de acidente do trabalho,
caberá à empresa o envio de uma éópia da CAT para o médico responsável,
para que este registre no PCMSO, .'/ ' i

i\ _.\_ '\
\ ., / ", (' .

11.5 O médico responsável somente divulgará informações relacionadas a
acidente do trabalho e doenças ocupacionais, após prévia' autorização da
CONTRATANTE, por,escrito ou por solicitação/determinação judicial.

S ' .. \ \ I .' >CONT T' N"TE I . I11.6 era unlca e\ exc uSlvamente a' . RA A responsave por
indenizações trabalhistas.e previdenciárias, e qualquer tipo de'ônus referente a
questões envolvidas a\seg1Jrança e saúde dos/trabalhadores, em qualquer
esfera da justiça. .", "'-.' .'.' .. "'"

, / ~ "', ,"" ~./ / /1\
CLAUSULA XII- A CONTRATADA'reconhece: . (/

',--/; -..- ,/'- .' "-
12.1 Os direitos da Administração, ';:ém,ta~ de rescisãd administrativa,
previstos no art\7~a lei'fe~ 8.666/~ /

CLÁUSULA XIII - Este contrato poderá s~r-;scindido:
~ ~/ .~ ~ __...,.-" .,o;~'-...

a) Por ato unilateral.daAdministraçãó nOScaso'sdos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei nO8.666i93;~jC_L .. :'\i;' _-.J - .

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no
processo administrativo; e

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
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14.1 A despesa correspondente á execução do presente instrumento de
contrato, correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento
vigente):

Órgão: 01 Câmara Municipal
Uni~ade: ~1.Cârl'l~fa !Ii1uni~ipái [7,,-;, .
ProJeto/Atlvldade:.:OJ.Ot,01.031.0001.2005 Manut.Geral da Camara

/",.-" ".~. '.,','- / , , l',' ~
Elemento~dá.' Despesa: 3.3.90.39.00.00.001'Serv.Terceiros Pessoa

Juridica.. \,~~;? .' _ ~;/I(;//,.
/' -> / '" '>- ~v /l:

CLÁUSY/LAXV - DAS PENAL:IDADE~ \ ".~ ~
/ 'W ... " "'~

15:1::;:~~!0inad.implement? d~t obrigaçõe~. conforme a infraçã9:'f~starão
sUjeitasas seguintes penalidades: \ ~,:.)
/' ~ "/a) executar-o .contratá com irregularidades,-passiveis de c'6rreção
d\;lr~ntea execução e sem prejuizo ao resu~a~o:advertência; I -\f'

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete)
dias, após os quais será considerado como inexecução contrl:Ítual:multa diária
de 0,5% sobre o valor atualizado do cO(ltrato; I

c) inexecução parcial do corítráto: suspensão do ,direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e m'ultade 8% sobre

.;. \. "'. ( . j

o valor correspondente ao rTlOntantenão adimplido do contrato;
d) inexecução total "do.~tontrato>suspensão do', dir~ito de licitar e

contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10%
sobre o valor atualizàdo do contrato; 'i

e) causar prejuízo material resljltante diretamente de execução
contratual: declaraçã'ode inidoneidade cumulada coma suspensão do direito
de licitar e contratar càrr 'a,Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos
e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato. . I
15.2 As mUI,"~erão calc~~'sobre o 'mont;nté-~ão adiníPI;~O Contrato.. \,\ '"",."-...../ .'/ . (,t \

\ '. ,~. / '. )
15.3 As mul!as aplicadas na eXécução-do~contrato,serão"gescontadas do
pagamento, a\.critério exclusivo da CONTRNANTE e, quando for o caso,
cobradas judicialmente. ~__ - ~ /

"" ~.::. -~/

15.4 As penalidades serão registradas no cadastro da 'CONTRATADA, quando
for o caso. ;1"',-"""""" . -----/_~~

~. ---- --- ~ .)•... . ..,. "" .~.-~ /'.J. ;<. ~IJ' - ., . ~ - ~ .,.:- _
15.5 Nenhum pagamento sera efetuado pela Admlnlstraçao enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA XVI- DOS ANEXOS DO CONTRATO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CllIIAZIIIlID.RS

16.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de
preços apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e
respectivos anexos do Pregão Presencial nO007/2015.

I

/ ' I ' ~

TRABALHO LTOA. - EPP,

~

. ,/
.\

. \... . . .' U.A.A... ,"o" ~., _~,
Paulino de Moura .

Presidente da Câmara Muni pai .
CONTRAT TE

, \
\ '.

, \

'\

Testemunhas:

16.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital./') ','~__.' _..~'~- . :!lft ",\
CLÁUSULA XVII 0\'00' FOR'Ó" . ,.-. ~ \, // ({lI!

.' .'<'''' ~'!iII /'t'\ .•~. /' .J//'
17.1 p~r!,,-ªirif!li(quaiSqUer dúvjd~s ou controvérsia~. decôrréntes;,da execução
deste I~strumento de contrato, fica, eleito \desde Ja o foro da,/Comarca de
CarazinlÍti>;"'com renúncia de qualquer'óutro, por mais privilegiado qu~seja.

C ". / I c/~~. \ ~~/' >,'/. ~'/-

, ~.. ,. E, por assimestarem,justas e contratadas,.assinam,este contrato~~ 03
(três) vias de igual teor e forma, na presênça de 02(duas) testemunhas .•~.~. '''. ' I ~~'- .

Carazinho, 30 de abril de 2015.
I
i

Visto Consultoria Juridica.
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