
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

Processo Administrativo n.°1891119/2019

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA
SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7,  por meio da  Comissão de Licitação,  designada pela Portaria nº
61/2022,de 22 de abril de 2022, sediado na Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 –
Caminho  das  Árvores.  CEP  41.820.021,  realizará  licitação, na  modalidade  PREGÃO,  na  forma
ELETRÔNICA,com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO, sob a forma de
execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de
junho  de  2012,  do  Decreto  nº  7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013, das  Instruções  Normativas
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 17/10/2022
Horário: 09:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: Menor Preço por Grupo

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a  contratação de
empresa especializada  na  prestação  de  serviços  de  Engenharia  de  Segurança  e  Medicina  do
Trabalho  para  atender  as  necessidades  do  CREFITO  7  e  as  normas  do  Ministério  da
Economia/Trabalho, conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  Edital  e
seus anexos.

1.2  A  licitação  será  realizada  em  grupo  único,  formados  por  12(doze)  itens,  conforme  tabela
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compõem.

Nota: Não serão aceitas propostas que se refiram à parte dos itens licitados.

1.3  O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  menor  preço  GLOBAL  do  grupo,  observadas  as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Crefito 7 para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

nº 6.2.2.1.1.01.04.04.022 – Demais Serviços P. Jurídicas.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2  O cadastro no SICAF  deverá ser  feito  no  Portal  de  Compras  do Governo  Federal,  no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/ por  meio  de  certificado  digital  conferido  pela  Infraestrutura  de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante  legal  e  a  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para  realização  das  transações
inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos  praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão  ou  entidade  promotora da licitação  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso indevido  das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação,  devendo  proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no
momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 Poderão participar  deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível  com o
objeto desta licitação,  e que estejam com Credenciamento regular  no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

Nota: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser
aferido na fase de habilitação jurídica (Acordão 642/2014-Plenário).

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
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4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

4.2.3  estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com poderes  expressos  para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7  organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando  nessa  condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica
na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a)  detentor  de  cargo  em comissão  ou  função  de  confiança  que atue  na  área  responsável  pela
demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1  Para os  fins  do disposto  neste item, considera-se familiar  o  cônjuge,  o companheiro  ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução
dos serviços  contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”  em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas  de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.3 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte,  a assinalação  do campo “não”  apenas  produzirá  o efeito  de o licitante  não  ter  direito  ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.5.4 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.5 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.5.6 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores; 
4.5.7 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.8 que a proposta foi elaborada de forma independente;
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4.5.9  que não possui,  em sua cadeia produtiva,  empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
4.5.10 que os serviços são prestados por  empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão,  exclusivamente por  meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2  O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação  exigidos  neste  Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4  As  Microempresas  e  Empresas  de Pequeno Porte  deverão  encaminhar  a  documentação  de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6  Até a abertura  da sessão  pública,  os licitantes  poderão retirar  ou substituir  a  proposta  e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

5.7  Não será estabelecida,  nessa etapa do certame,  ordem de classificação  entre  as propostas
apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos  procedimentos  de  negociação  e
julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,  dos
seguintes campos:

6.1.1 VALOR TOTAL do grupo, para o período de 12(doze) meses;
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6.1.2  Descrição do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à  especificação  do  Termo  de
Referência;

6.1.3 Não será admitida, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, a inclusão de quaisquer
informação que permita identificar o autor da proposta, sob pena de desclassificação

6.2Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  na
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos  quantitativos  de  sua proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes  de  fatores
futuros e incertos,  tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,  devendo
complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua  proposta  não  seja  satisfatório  para  o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2  Caso  o  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  se  revele  superior  às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP
n.5/2017. 

6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:

6.4.1  cotação de percentual  menor  que  o  adequado:  o  percentual  será  mantido  durante  toda  a
execução contratual;

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de
total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média  dos efetivos  recolhimentos  da empresa nos
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior. 

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso  de  executar  os  serviços  nos  seus  termos,  bem  como  de  fornecer  os  materiais,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  em quantidades  e  qualidades  adequadas  à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.10 Os licitantes devem respeitar  os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.  

6.10.1  O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por  parte  dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias  ao  exato  cumprimento  da lei,  nos  termos do  art.  71,  inciso  IX,  da  Constituição;  ou
condenação  dos  agentes  públicos  responsáveis  e  da  empresa  contratada  ao  pagamento  dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7.  DA ABERTURA DA SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS E  FORMULAÇÃO  DE
LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  contenham  vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

7.2.3  A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento  definitivo  em  sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3  O sistema ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo que  somente  estas
participarão da fase de lances.

7.3.1  O sistema disponibilizará  campo próprio para troca de mensagens  entre o Pregoeiro  e os
licitantes.

7.3.2  Os licitantes  deverão,  durante  a sessão pública  do Pregão, atentar  para as informações e
recomendações  efetuadas  pelo  pregoeiro  através  do  “chat”.  Não  serão  cabíveis  alegações
posteriores de desconhecimento das referidas comunicações;

7.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.4.1 O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL do grupo, contemplando todos os tributos,
fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
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7.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema. 

7.7 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances é de R$ 1,00(Um Real), que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

7.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

Nota: No  modo  de  disputa  “aberto  e  fechado”  inicia-se  com  a  apresentação  de  lances
sucessivos(fase  aberta),  com  envio  final  de  um  lance  fechado  pelos  detentores  das  melhores
propostas da fase aberta(fase fechada);

7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de  tempo  de  até  dez  minutos,  aleatoriamente  determinado,  findo  o  qual  será  automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.10.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.

7.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante  classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação

7.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar. 

7.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.15  No caso  de desconexão  com o Pregoeiro,  no decorrer  da etapa  competitiva  do Pregão,  o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas
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da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  participantes,  no  sítio  eletrônico  utilizado  para
divulgação. 

7.17 O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema  identificará  em  coluna  própria  as
microempresas  e  empresas  de  pequeno porte  participantes,  procedendo  à  comparação  com os
valores  da  primeira  colocada,  se  esta  for  empresa  de  maior  porte,  assim  como  das  demais
classificadas,  para  o  fim  de  aplicar-se  o  disposto  nos  arts.  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.20  Nessas  condições,  as propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno porte  que  se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de  pequeno  porte  que  se  encontrem naquele  intervalo  de  5%  (cinco  por  cento),  na  ordem  de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.24 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25  Havendo  eventual empate  entre  propostas  ou lances,  o  critério  de desempate  será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao
objeto executado:
7.25.1 por empresas brasileiras; 
7.25.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.25.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
7.26  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados. 
7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02(duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

7.27.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de lances e de negociação, quando houver, o pregoeiro examinará a proposta
classificada  em primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao objeto  e  à  compatibilidade  do  preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.1.1  O pregoeiro solicitará a licitante classificada em primeiro lugar, o envio, exclusivamente, por
meio do sistema eletrônico, a Proposta de Preços contendo os valores unitários e o valor total do
grupo,  devidamente readequados ao lance vencedor  ou negociado,  no prazo de 02(duas) horas,
contados da solicitação via sistema eletrônico.

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

8.3 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços  não  caracteriza  motivo  suficiente  para  a  desclassificação  da  proposta,  desde  que  não
contrariem exigências legais. 

8.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da
In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.4.4  apresentar  preço  final  superior  ao  preço  máximo  fixado  (Acórdão  nº  1455/2018  -TCU  -
Plenário),  percentual  de  desconto  inferior  ao  mínimo  exigido,  ou  que  apresentar  preço
manifestamente inexequível; 

8.4.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível  a proposta de preços ou menor lance
que:

8.4.4.1.1  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,  apresente preços global  ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e  instalações  de
propriedade  do  próprio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da
remuneração.
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8.4.4.1.2  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados
em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.

8.5  Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.6  Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.7 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.7.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

8.8  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.8.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.8.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.
8.9  Todos os dados  informados  pelo  licitante em sua planilha deverão refletir  com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.10  O Pregoeiro  analisará  a  compatibilidade  dos  preços  unitários  apresentados  na  Planilha  de
Custos  e Formação de  Preços  com aqueles  praticados  no mercado  em relação  aos insumos  e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
8.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
8.12 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não
haja majoração do preço.
8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
8.12.2  Considera-se  erro  no  preenchimento  da  planilha  passível  de  correção  a  indicação  de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.
8.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser  colhida a manifestação escrita  do  setor  requisitante  do serviço ou da área  especializada  no
objeto.

8.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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8.15  Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para sua continuidade.
8.16 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.17  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante  detentor  da
proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
a) SICAF;  
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
d)  Lista  de  Inidôneos,  mantida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  -
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:); 
9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas  “b”,  “c”  e  “d”  acima  pela  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.1.1  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,  linhas  de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,  por  falta de
condição de participação.
9.1.4  No caso de inabilitação,  haverá nova verificação,  pelo  sistema,  da eventual  ocorrência  do
empate  ficto,  previsto  nos  arts.  44  e  45  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio
do SICAF, nos documentos  por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica,  à regularidade
fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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9.2.1  O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam  vigentes  na  data  da  abertura  da  sessão  pública,  ou  encaminhar,  em  conjunto  com  a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4  Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos  mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

9.5  Não serão aceitos documentos  de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,  salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em  nome  da  filial,  exceto  para  atestados  de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1  Serão  aceitos  registros  de CNPJ de licitante  matriz  e  filial  com diferenças  de números de
documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do
recolhimento dessas contribuições.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação

9.8 Habilitação jurídica: 

9.8.1  no caso de empresário individual,  inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,  a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2  em  se  tratando  de  Microempreendedor  Individual  –  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3 No caso de sociedade empresária 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 comprobatório de seus administradores;

9.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil  das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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9.8.6  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária  estrangeira  em
funcionamento no País;

9.8.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971. 

9.8.8  Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da
consolidação respectiva.

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de  02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do Brasil  e  da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5  prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,  relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7  caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais  relacionados  ao  objeto
licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  da  Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10 Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por  balancetes  ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação  de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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9.10.3  comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante  obtenção  de  índices  de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior  ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  deverão  comprovar
patrimônio  líquido  de  10%(dez  por  cento)  do  valor  total  estimado  da  contratação  ou  do  item
pertinente.

9.11 Qualificação Técnica: 

9.11.1  Comprovação  de  que  a  licitante  está  devidamente  registrada  na  entidade  profissional
competente – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de
Medicina – CRM.

9.11.1.1 Tal comprovação será feita através de certidão de regularidade ou certidão de registro de
Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA e/ou CRM;

9.11.1.2 dentre os Responsáveis Técnicos da licitante, mencionados na certidão de regularidade ou
de registro de pessoa jurídica, deverá haver pelo menos 01(um) com atribuições legais referentes ao
profissional  Médico  do  Trabalho  com  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –  CRM  ou
atribuições  legais  mencionadas  no  artigo  4º  da  Resolução  nº359  de  31/07/1991,  do  Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

9.11.1.3 Comprovação que  os Responsáveis Técnicos da licitante, a serem disponibilizados para
prestação dos serviços , encontram-se registrados junto ao CRM e/ou CREA, conforme o caso de
ser Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho;

9.11.2  Apresentação  de  Atestados  ou  Certidões  de Capacidade  Técnica,  em nome da  licitante,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já executou
ou está executando, com qualidade satisfatória,  serviços pertinentes e compatíveis com o objeto,
características e prazos previstos no presente Edital e seus anexos.

9.11.3 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

Nota: A exigência do referido atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado tem
como objetivo a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características do objeto deste pregão e serve para comprovar que a empresa tem competência e
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perícia para cumprir o objeto do Edital. Ainda comprova que o licitante possui experiência anterior na
execução da atividade de mesmas características do objeto que está sendo disputado na licitação.

9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.13  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1  A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente  posterior  à  fase  de
habilitação.
9.14  Caso a  proposta mais  vantajosa seja ofertada por  licitante  qualificada  como microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15  A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo previsto  no subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação  do  licitante,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  Edital,  sendo  facultada  a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa  com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.16  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

9.17  Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não  apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.18  Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em  havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se a  disciplina  antes  estabelecida  para
aceitação da proposta subsequente.

9.19  Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  habilitação  fixadas  no  Edital,  o  licitante  será
declarado vencedor.

9.20 DA VISTORIA

9.20.1 É facultado a licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio agendamento,
junto à Coordenação do Crefito 7, realizar vistoria técnica, para reconhecimento das dependências
do CREFITO 7(Sede e Subsede), visando o cumprimento das obrigações objeto deste Edital e do
Contrato, com antecedência mínima de 02(dois) dias úteis, da data marcada para a sessão pública;

9.20.2  A  vistoria  deverá  ser  agendada  pelos  seguintes  e-mails:  licitacao@crefito7.gov.br e
coordenacao@crefito7.gov.br;

9.20.3 Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido;
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9.20.4 A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa jurídica
interessada em participar da licitação e deverá comparecer com documento de identificação pessoal
e  do  comprovante  de vínculo  com a empresa,  e  esta  comprovação  deverá ser  feita  através  de
contrato de trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato
social da empresa (no caso de sócio);

9.20.5 A vistoria não é obrigatória;

9.20.6 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as empresas interessadas não poderão
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02(duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas,  devendo a última folha ser assinada  e as demais  rubricadas  pelo  licitante  ou seu
representante legal.

10.1.2  apresentar  a  planilha  de  custos  e  formação  de  preços,  devidamente  ajustada  ao  lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, para fins de
pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

10.5 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas  de  preço  ou  de  qualquer  outra  condição  que  induza  o  julgamento  a  mais  de  um
resultado, sob pena de desclassificação.

10.6 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.

10.7 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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11. DOS RECURSOS

11.1  Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e  trabalhista da  licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1  Nesse momento  o  Pregoeiro não adentrará  no  mérito  recursal,  mas apenas  verificará  as
condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2  A falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de recorrer  importará  a
decadência desse direito.

11.2.3  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4  Os autos  do processo permanecerão  com vista  franqueada  aos interessados,  no  endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2  Quando  houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classificado  ou  quando  o  licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2  Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para  acompanhar  a  sessão
reaberta.

12..2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato.

15.2  O  adjudicatário  terá  o  prazo  de  05(cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  de  sua
convocação, para  assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1  Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade  para  a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal  com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de
processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao
sistema de processo eletrônico. 

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

15.4  Previamente  à  contratação  a  Administração  realizará  consulta  ao  SICAF  para  identificar
possível  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação,  no  âmbito  do  órgão  ou  entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III,
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.4.1  Nos  casos  em  que  houver  necessidade  de  assinatura  do  instrumento  de  contrato,  e  o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.

15.4.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação  perante  o  cadastro  no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  sob pena  de  aplicação  das
penalidades previstas no edital e anexos.

15.5 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
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15.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar  outro  licitante,  respeitada  a  ordem  de  classificação,  para,  após  a  comprovação  dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

20. DA PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

20.1  Todas  as  informações,  imagens,  aplicativos  e  documentos  providos  pelo  CREFITO  7  ou
oriundos das informações que forem propriedade do Conselho, manuseados e utilizados não podem
ser repassadas, copiadas, alteradas ou absorvidas na relação de bens da licitante, bem como, de
seus executores, sem expressa autorização do Gestor do Contrato;

20.2 Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, bem
como  dos  documentos,  imagens,  gravações  e  informações  utilizados  durante  a  prestação  dos
serviços;

20.3 A licitante vencedora obriga-se a dar ciência ao CREFITO 7, imediatamente e por escrito, sobre
quaisquer anormalidades que verificar na prestação dos serviços;

20.4  A   licitante  vencedora  deverá  guardar  inteiro  sigilo  dos  dados  processados,  reconhecendo
serem estes  de  propriedade  exclusiva  do  CREFITO 7,  sendo  vedada  à licitante  vencedora  sua
cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do CREFITO 7;

20.5 Todas as informações obtidas ou extraídas pela  licitante vencedora quando da execução dos
serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada quaisquer reproduções, utilização
ou divulgação a terceiros, devendo a  licitante vencedora zelar por si e por seus sócios, empregados
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e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados,  informações,  documentos,
especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em
razão dos serviços executados.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que: 

21.1.1  não  assinar  o  termo  de  contrato  ou  aceitar/retirar  o  instrumento  equivalente,  quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3 apresentar documentação falsa;

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6 não mantiver a proposta;

21.1.7 cometer fraude fiscal;

21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

21.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,  em
pregão  para  registro  de  preços,  que,  convocados,  não  honrarem  o  compromisso  assumido
injustificadamente. 

21.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.4  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos  subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

21.4.2  Multa  de 5% (cinco  por  cento)  sobre o  valor  estimado  do(s)  item(s)  prejudicado(s)  pela
conduta do licitante;

21.4.3  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

21.4.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.

21.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

21.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6 Se,  durante  o processo de aplicação  de penalidade,  houver  indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

21.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos  para  apuração  da ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à  Administração Pública  Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

21.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,  observando-se  o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

21.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13  As  sanções  por  atos  praticados  no decorrer  da contratação  estão  previstas  no Termo de
Referência.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@crefito7.gov.br. 

22.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro,  até 03 (três) dias úteis  anteriores  à data  designada para abertura  da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

22.6  O Pregoeiro  responderá  aos  pedidos  de  esclarecimentos  no  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.  

23.3 Todas as referências de tempo no Edital,  no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da  Administração,  o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem os  prazos  em  dias  de  expediente  na
Administração.

23.9  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o  afastamento  do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br  ,   e  também  poderão  ser  lidos  e/ou  obtidos  no  endereço
www.crefito7.gov.br na aba Aviso de Licitação – 2022 – Portal da Transparência (crefito7.gov.br) 
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23.11.1 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
na Sede do Crefito 7.

23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;
23.12.2 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
23.12.3 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
23.12.4 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

Salvador, 26 de Setembro de 2022.

Neila Mascarenhas Mota
Pregoeira

Luana Costa Peruna
Equipe de Apoio

Caroline Barreto de Andrade
Equipe de Apoio

Maurício Lima Poderoso Neto
Coordenador-Presidente

Crefito 7
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO N° 1891119/2019

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de   empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança e
Medicina  do  Trabalho  para  atender  as  necessidades  do  CREFITO  7  e  as  normas  do  Ministério  da
Economia/Trabalho,  conforme condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  instrumento e
seus anexos;

1.2 A contratação será realizada em grupo único, formado por 12(doze) itens, conforme tabela abaixo,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõe:

GRUPO 1

Item Serviços Quant. Es mada
(ano)

1 Elaborar, implantar e coordenador o PCMSO 2

2 Realizar exames médicos admissionais, demissionais, peri-
ódicos e retorno ao trabalho 150

3 Homologar Atestados Médicos 100
4 Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA (PGR) 2
5  Elaborar e emi r o LTCAT 2
6 Planejar e elaborar o AET 2
7 Elaborar e aplicar Ginás ca Laboral (PGL) 48
8 Promover Curso para o designado da Cipa 1
9 Elaborar Mapa de Riscos 2

10
Prestar consultoria, orientar e acompanhar o designado da

CIPA (para o período de 12 meses). 2

11 Promover PALESTRAS educa vas, com temas de segurança e
ergonomia do trabalho 4

12 Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 36

1.3 O Grupo é indivisível, devido a correlação entre os itens e necessidade de uma administração centrali-
zada de todos os assuntos correlatos ao objeto, e inter-relação entre os próprios itens, que formam uma
único programa de saúde e prevenção;

1.4 A contratação dos serviços visa atender aos colaboradores do Conselho Regional de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional da 7ª Região, lotados na Sede e Subsede do Crefito-7, nos endereços:
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Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vi-
tória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610.

1.5 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de serviços de Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho.

1.6 Os quantitativos e respectivas especificações dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.7 A presente contratação adotará como regime de empreitada por preço global.

1.8 O prazo de vigência do contrato é de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

1.9  A  Estrutura  Administrativa  do  Crefito  7  pode  ser  verificada  através  do  endereço:  http://
crefito7.gov.br/estrutura-administrativa/

1.9 DOS SERVIÇOS

1.9.1 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - NR 7
1.9.1.1 Elaborar e implantar o PCMSO para 36 (trinta e seis funcionários);

1.9.1.2 Realizar visitas técnicas para avaliação das condições de trabalho na Empresa, de forma a sub-
sidiar o planejamento, elaboração, implantação, execução 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 dos exames médicos ocupacionais indicados a se-
guir:

1.9.1.2.1 Exame médico admissional - é obrigatório e está previsto no artigo 168 da CLT, devendo ser
realizado antes do colaborador assumir suas atividades laborais, em clínica ou médico do trabalho con-
veniado situados de acordo com a cidade de lotação do funcionário.

1.9.1.2.2 Exame médico periódico - anualmente, a ser realizado em clínica ou médico do trabalho con-
veniado situados de acordo com a cidade de lotação do funcionário, independente da faixa etária do
funcionário.

1.9.1.2.3 Exame de retorno ao trabalho - o funcionário deve realizá-lo, obrigatoriamente, no primeiro
dia da volta ao trabalho, quando o seu afastamento for igual ou superior a 30 (trinta) dias corridos, por
motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou licença maternidade.

1.9.1.2.4 Exame demissional - deve ser realizado, obrigatoriamente, até o último dia de trabalho, sen-
do dispensado para colaboradores com exame periódico realizado nos últimos 135 (cento e trinto e
cinco) dias.

1.9.1.3 Os exames médicos ocupacionais referem-se à Anamnese (Geral e Ocupacional), devendo es-
tes serem realizados com a devida cautela, avaliando-se a saúde do profissional em seu aspecto geral,
a sua capacidade laborativa e a possível repercussão do trabalho sobre a sua saúde. os exames deve-
rão observar as Sugestões de Condutas Médico-Administrativas SCMA nº 5 da ANAMT (Associação
Nacional de Medicina do Trabalho), e Exames Físicos e Mentais, que servirão de embasamento para
emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO:

1.9.2 ANAMNESE GERAL e OCUPACIONAL - com objetivo de identificar o perfil do estilo de vida dos
colaboradores, e subsidiar ações que visam à promoção da Saúde e Qualidade de Vida, devendo ser
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realizada por meio de entrevista que antecede o exame médico e deve conter: queixas de saúde que
possam estar relacionadas às condições de trabalho e/ou às atividades desenvolvidas pelo colaborador
na empresa; a história ocupacional; a história patológica e pessoal.; e a história de hábitos e condições
sociais.
1.9.3 Exames Físicos e Mentais - devem avaliar os diversos aparelhos e sistemas do organismo, ainda
que na ausência de queixas e diante das mais simples atividades de trabalho;

1.9.4 O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para os exames admissionais, periódicos, demissionais e
retorno ao trabalho deverá ser emitido em três vias, devendo uma via ser entregue ao colaborador, uma
via ser entregue ao Crefito-7 e uma via para arquivo da empresa vencedora. O (ASO) deverá ser digitali-
zado em Portable Document Format (PDF) e encaminhado até dois dias úteis após a realização do exa-
me para o endereço eletrônico:coordenacao@crefito7.gov.br  ;  

1.9.5 Controlar a validade dos exames médicos prestes a vencer com antecedência mínima de 30 dias;

1.9.5.1 Os exames médicos devem ser agendados dentro de uma programação estabelecida em comum
acordo com a empresa vencedora;

1.9.5.2 Homologar atestados médicos ocupacionais quando a licença médica for superior a 03 (três) dias
ou for o segundo do bimestre, com rigorosa  análise estatística e atualização do histórico do paciente;

1.9.5.3 Caso o funcionário esteja impossibilitado de se deslocar até a empresa prestadora dos serviços,
no prazo de até (dois) dias úteis após o início do afastamento, este poderá encaminhar o atestado médi-
co original, juntamente com exames realizados que atestem a doença e/ou relatório médico que ateste a
sua impossibilidade de locomover-se;

1.9.5.4 Caso o profissional, de saúde entenda que os documentos apresentados não são suficientes para
homologar a licença a empresa prestadora dos serviços deverá realizar visita médica ao funcionário afas-
tado, em sua residência ou estabelecimento médico em que estiver internado, dentro dos limites do esta-
do da Bahia;

1.9.5.5 Emitir  parecer  médico quando do surgimento  de doenças caracterizadas  como ocupacionais,
incluindo a indicação de atendimento, a orientação para preenchimento da Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT e o encaminhamento ao instituto nacional do Seguro Social – INSS;

1.9.5.6  Prestar consultoria individualizada, por meio de profissionais especializados (Médico do
Trabalho/Coordenador do PCMSO), sobre as exigências legais e providências a serem adotadas, para o
caso de demanda específica do Crefito-7.

1.9.6 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR – NR1 (Portaria nº 6.730, de 9 DE Março de
2020)

1.9.6.1 Realizar visitas técnicas para identificar os níveis de riscos existentes no ambiente de trabalho
que com 36 (trinta e seis) postos de trabalho, visando à melhoria contínua das condições da exposição
dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas, de forma a subsidiar o planeja-
mento, elaboração, implantação, execução e assistência técnica ao desenvolvimento do PGR, contendo
completa descrição das ações preventivas, em observância as prescrições normativas descriminadas na
NR-1;

1.9.6.2 O PGR deve ser composto, no mínimo, por dois documentos:
a)Inventário de Riscos Ocupacionais, que compreende as etapas de Identificação de Perigos e Avaliação de 

Riscos, de modo a estabelecer a necessidade de medidas de prevenção;

_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

b)Plano de Ação, onde se estabelecem as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou 

mantidas, de modo a eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais.

1.9.3.3 O cronograma deverá ser entregue, no máximo, 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

1.9.3.4 Elaborar relatório analítico comparativo entre os níveis de risco obtidos e os parâmetros legais;

1.9.3.5 O Relatório deverá ser entregue, no máximo, até 90 (noventa) dias após assinatura do contrato

1.9.3.6 Indicar as medidas de controle, prevenção e correção dos riscos identificados;

1.9.3.7 Fornecer orientação para sanar as dúvidas quando da implementação do PGR;

1.9.3.8 A partir do relatório pertinente à NR-1 e NR-17, verificar a aplicabilidade de medidas preven-
cionistas/corretivas junto PCMSO do Crefito-7.

1.9.4 Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT

1.9.4.1 Emitir LTCAT de acordo com o Art. 262 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77 de
21.01.2015.

1.9.4.2 O LTCAT deverá ser assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, com o respectivo
número da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou por Médico do Trabalho, indicando os registros profissionais para ambos.

1.9.4.3 O LTCAT e as demonstrações ambientais deverão embasar o preenchimento da GFIP e 
dos formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

1.9.5 Análise Ergonômica do Trabalho - AET, de acordo com a NR-17, abrangendo 36 (trinta e 
seis) postos de trabalho

1.9.5.1 Planejar, elaborar e prestar assistência técnica ao desenvolvimento da Análise Ergonômica do
Trabalho em todos os postos de trabalho do Crefito-7, contendo completa descrição das ações preventi-
vas, em observância às prescrições normativas discriminadas na NR-17 e seus Anexos I e II, com a pre-
visão das ações de promoção das condições ambientais de trabalho devendo envolver, no mínimo, as
seguintes etapas:
1.9.5.2 Fotografias e análises, principalmente, das situações que apresentam problemas de esforço es-
tático ou dinâmico para os colaboradores, tais como movimentos repetitivos, trabalhos exigindo postura
fixa, grande atenção e se há casos ou queixas de dores musculares, tendo como método básico:
1.9.5.2.1 caracterização básica da atividade do posto sob análise;
1.9.5.2.2 visita para conhecimento dos postos de trabalho e projeto de intervenção;
1.9.5.2.3 entrevistas com o pessoal envolvido;

1.9.5.2.4 observação sistemática e assistemática do trabalho;

1.9.5.2.5 aplicação de questionário a ser preenchido pelos funcionários, caso julgue necessário;

1.9.5.2.6 levantamento de dados sócio profissionais;
1.9.5.2.7 estudo do mobiliário e equipamentos dos postos de trabalho; e condições ambientais.
1.9.5.3 A AET deverá ser entregue de acordo com as especificações realizadas para o Relatório Anual
de PGR.
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1.9.6 Programa de Ginástica Laboral – PGL
1.9.6.1 Elaborar e aplicar, uma vez por semana, em horário de expediente do Crefito-7, a ser definido
por esta autarquia, programa de ginástica laboral a ser desenvolvido no ambiente do Crefito-7, para 36
(trinta e seis) funcionários, a fim de minimizar os riscos de surgimento de doenças de cunho ocupacio-
nal;

1.9.6.2 Apoiar e orientar o funcionário nas dificuldades de acompanhamento do programa;

1.9.6.3 Fornecer, mensalmente, relatório indicando as dificuldades encontradas, os funcionários que
lhes deram causa, os motivos e as ações adotadas para saná-las e/ou minimizá-las.

1.9.7 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

1.9.7.1 Prestar consultoria para elaboração de Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho - SIPAT, bem como, de outros eventos  voltados para primeiros socorros e saúde e bem-estar 
do colaborador.
1.9.7.2  Promover 4 (quatro) palestras educativas, com carga horária mínima de 90 (noventa) minutos, 
com temas ligados à Segurança e Medicina do Trabalho, a ser definido pelas partes, com registro obriga-
tório em folha de presença;
1.9.7.3  Realizar anualmente ou quando necessário, treinamento presencial par membros da CIPA, ou 
mesmo outros treinamentos correlatos;

1.9.7.4  Elaborar Mapa de Riscos, juntamente com a CIPA ou designado da CIPA do CFA, de acordocom 
o previsto na NR-05 do Ministério do Trabalho, contendo as identificações dos locais e dimensão do grau 
de cada risco.

1.9.8 Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
1.9.8.1 Elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP que conterá os dados histórico laboral
de  todo  o  período  em que  o  funcionário  esteve  vinculado  ao  Crefito  7,  bem  como a expressa
indicação  qualitativa  e quantitativa  dos agentes  nocivos  a que o funcionário  esteve exposto  e o
respectivo período.
1.9.8.2 A elaboração do PPP deve compreender todos os campos previstos no modelo da Instrução
Normativa nº 85/PRES/INSS de 18 de fevereiro de 2016:
1.9.8.3 O PPP deverá ser emitido com base nas demonstrações ambientais, exigindo como base de
dados:
a) Programação de Prevenção de Riscos - PPR 

b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 

c) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT
d) Comunicação e Acidente de Trabalho- CAT

1.9.8.4 O PPP deverá ser elaborado conforme os termos legais e regulamentares, e aplicado a todos
os funcionários do Crefito 7 na sede em Salvador e Subsede de Vitória da Conquista. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Es-
tudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrôni-
ca.

4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de se-
tembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto,
cuja execução indireta é vedada.

4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1 Serviço continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva;

5.1.2 A contratada deverá preencher todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, técnica e
econômico-financeira, previstos na Lei nº 8.666/93 e atender o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.

5.2 Além  dos  pontos  acima,  o  adjudicatário  deverá  apresentar  declaração  de  que  tem  pleno
conhecimento  das  condições  necessárias  para  a  prestação  do  serviço  como  requisito  para
celebração do contrato.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, em especial  as contidas na IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro
de 2010 e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que couber.

7. DA VISTORIA

7.1 É facultado á licitante interessada em participar deste pregão, mediante prévio agendamento,
junto à Coordenação do Crefito 7, realizar vistoria técnica, para reconhecimento das dependências
do CREFITO 7(Sede e Subsede), visando o cumprimento das obrigações objeto deste Edital e do
Contrato, com antecedência mínima de 02(dois) dias úteis, da data marcada para a sessão pública;

7.2 A vistoria deverá ser agendada pelos seguintes e-mails:  licitacao@crefito7.gov.br e coordenaca-
o@crefito7.gov.br;

7.3 Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido;

7.4 A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa jurídica inte-
ressada em participar da licitação e deverá comparecer com documento de identificação pessoal e do
comprovante de vínculo com a empresa, e esta comprovação deverá ser feita através de contrato de
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trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da em-
presa (no caso de sócio);

7.5 A vistoria não é obrigatória;

7.6 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as empresas interessadas não poderão ale-
gar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se exi-
mirem das obrigações assumidas;

8. DO VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1 A estimativa de custos, feita com base na pesquisa de mercado, é de 50.077,85 (Cinquenta Mil e
Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), considerando o período de 12(doze) meses para a
Sede do Crefito 7 em Salvador e Subsede em Vitória da Conquista.

8.2 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento 2022 do Crefito 7, através da conta nº 6.2.2.1.1.01.04.04.022 – Demais Serviços
P. Jurídicas.

8.3 VALORES ESTIMADOS DETALHADOS

GRUPO 01

Item Serviços Quant. Es ma-
da (ano)

Valor Unitário
Es mado

Valor Total
Anual Es ma-

do

1 Elaborar, implantar e coordena-
dor o PCMSO 2 R$ 570,49 R$ 1.140,98

2
Realizar exames médicos admissi-
onais, demissionais, periódicos e

retorno ao trabalho
150 R$ 42,13 R$ 6.319,50

3 Homologar Atestados Médicos 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00

4 Elaborar, implementar, acompa-
nhar e avaliar o PPRA (PGR) 2 R$ 868,58 R$ 1.737,16

5  Elaborar e emi r o LTCAT 2 R$ 1.348,11 R$ 2.696,22

6 Planejar e elaborar o AET 2 R$ 4.024,75 R$ 8.049,50

7 Elaborar e aplicar Ginás ca Labo-
ral (PGL) 48 R$ 383,33 R$ 18.399,84

8 Promover Curso para o designado
da Cipa

1 R$ 817,83 R$ 817,83

9 Elaborar Mapa de Riscos 2 R$ 783,00 R$ 1.566,00

10
Prestar consultoria, orientar e

acompanhar o designado da CIPA
(para o período de 12 meses).

2 R$ 974,87 R$ 1.949,74

11 Promover PALESTRAS educa vas,
com temas de segurança e ergo- 4 R$ 591,33 R$ 2.365,32
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nomia do trabalho

12 Elaboração do Perfil Profissio-
gráfico Previdenciário (PPP) 36 R$ 42,66 R$ 1.535,76

8.4 Os números representados assim são estimativas para base de preço, não sendo obrigatório o cumpri-
mento destes pelo Crefito-7;

8.5 Total de funcionários: 36 (trinta e seis), lotados na Sede em Salvador e Subsede de Vitória da Conquis-
ta;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1 A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de capaci-

dade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter executado a

prestação de serviços equivalente ou superior ao objeto deste Termo em compatibilidade com as caracte-

rísticas, quantidades e prazos da presente licitação

9.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou se decorrido, pelo menos,

um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. (Incluído pela

Instrução Normativa MP nº 6, de 23 de dezembro de 2013).

9.3 A licitante vencedora deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimi-

dade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu supor-

te à contratação, endereço atual e local em que foram prestados os serviços. (Incluído pela Instrução Nor-

mativa MP nº 6, de 23 de dezembro de 2013).

9.4 Comprovar a participação de pelos 01 (um) profissional especializado de Segurança do Trabalho ou

Médico do Trabalho, com vínculo empregatício ou contatual.

9.5 O profissional especializado em Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho deverá apresentar a

comprovação de inscrição no Conselho competente e o seu Acervo Técnico.

9.6 Será considerado profissional especializado o Engenheiro ou arquiteto, portador de certificado de con-

clusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação,

conforme estabelecido na Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985.

10. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

10.1 A modalidade da licitação será por menor preço global, pregão eletrônico.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1 A CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este fim, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
11.1.2 Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a situação de regularidade
relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda
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Federal da CONTRATADA, bem assim a sua compatibilidade com as obrigações assumidas pela CON-
TRATADA.
11.1.3 Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota fis-
cal/fatura.
11.1.4 Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda.
11.1.5 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
11.1.6 Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s).

11.2 A CONTRATADA obriga-se a:
11.2.1 Realizar vistoria, de modo facultativo, mediante prévio agendamento, para reconhecimento das de-
pendências do Crefito 7, visando a dissipação de quaisquer dúvidas e, tembém almejando evitar que a em-
presa, após assinatura contratual, alegue desconhecer particularidades(peculiaridades) do objeto. 
11.2.2 Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orienta-
ções demandadas pelo Crefito-7.
11.2.3 Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos so-
ciais relativamente aos seus empregados; assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultante da adjudicação desta Licitação.
11.2.4 Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.2.5 Zelar pela perfeita execução dos serviços.
11.2.6 Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas con-
tidas neste Termo de Referência.
11.2.7 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.
11.2.8 Arcar com eventuais prejuízos causados ao Crefito-7 ou a terceiros, provocados por negligência ou ir-
regularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto.
11.2.9 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encar-
gos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que
forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRA-
TANTE isenta de qualquer vínculo empregaticio com os mesmos.
11.2.10 Entregar os serviços nos prazos e condições especificados.
11.2.11 Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente identificados, mediante o
uso permanente de crachás.
11.2.12 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CON-
TRATANTE.
11.2.13 Entregar o material dentro do prazo estipulado após assinatura do contrato.

12. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

12.1 Não obstante a empresa vencedora da licitação seja a única e exclusiva responsável pela execução de to-
dos os serviços, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região, reserva-se o direito 
de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, por funcionário designado.

13. DAS SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas
na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou
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e) cometer fraude fiscal.

13.2  Pela  inexecução  total  ou  parcial do  objeto  deste  contrato,  a  Administração  pode  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações
contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretam  prejuízos
significativos para o serviço contratado;

13.2.2 Multa de: 

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a  15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração,  no caso de execução com atraso,  poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial
da obrigação assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento)  até 15% (quinze por cento)  sobre o valor adjudicado,  em caso de
inexecução total da obrigação assumida;

d)  0,2% a 3,2% por  dia sobre o valor  mensal  do contrato,  conforme detalhamento constante  das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

e)  0,07% (sete centésimos por cento)  do valor  do contrato por dia de atraso na apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento).  O atraso superior  a 25 (vinte e cinco)  dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

13.2.3  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
13.2.4  Sanção  de  impedimento  de licitar  e  contratar  com órgãos  e  entidades  da  União,  com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
13.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

13.4 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por

unidade de atendimento;
04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os

serviços contratados, por empregado e por dia;
03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
03
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Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

7
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item

e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato;
01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da

CONTRATADA
01

13.6 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

13.6.1  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.6.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.6.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados. 

13.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  CONTRATADA,  observando-se  o  procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.8 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União,  ou deduzidos da garantia,  ou ainda,  quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
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13.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta  do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

13.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

13.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade,  houver  indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à  Administração  Pública  Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

13.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

14.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contra-
tual, nos termos abaixo. 
14.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
14.3 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscaliza-
ção após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
14.4 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profis-
sionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a fi-
nalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e re-
visões finais que se fizerem necessários.
14.4.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técni-
co do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicado-
res previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, re-
gistrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.4.2  A Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas
expensas,  no  todo  ou em parte,  o objeto  em que  se verificarem vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
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única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

14.4.3 O recebimento provisório também ficará sujeito,  quando cabível,  à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.5 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

14.5.1  quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado  deverá
conter  o registro,  a análise  e a conclusão  acerca das ocorrências na execução do contrato,  em
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.5.2  Será  considerado  como  ocorrido  o  recebimento  provisório  com  a  entrega  do  relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

14.5.2.1  Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

14.6 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução
dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

14.6.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

14.6.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

14.6.3  Comunicar  a  empresa  para  que  emita  a  Nota  Fiscal  ou  Fatura,  com  o  valor  exato
dimensionado pela fiscalização.

14.6.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.7  Os serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em desacordo  com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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16.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que  sejam observados  pela  nova  pessoa jurídica  todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.

17.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

17.1 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mes-
mos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades
e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

17.3 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente,  podendo culminar  em rescisão contratual,  conforme disposto nos artigos  77 e 87 da Lei  nº
8.666, de 1993.

17.5 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma pre-
ventiva, rotineira  e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e,
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
Gestão do Contrato.

17.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

17.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualida-
de dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a corre-
ção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

17.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto  ou,  se  for  o  caso,  a  avaliação  de  desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços
realizada. 

17.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.10 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de  conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a
excepcionalidade  da ocorrência,  resultante  exclusivamente  de  fatores  imprevisíveis  e  alheios  ao
controle do prestador.

17.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação  à  qualidade  exigida,  bem  como  quando  esta  ultrapassar  os  níveis  mínimos  toleráveis
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previstos  nos  indicadores,  além  dos  fatores  redutores,  devem  ser  aplicadas  as  sanções  à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência. 

17.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido  seja  suficiente  para  avaliar  ou,  se  for  o  caso,  aferir  o  desempenho  e  qualidade  da
prestação dos serviços.

17.13 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

17.14  A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade
inferior  e,  na ocorrência  desta,  não  implica  corresponsabilidade  da  CONTRATANTE ou de  seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18. DO PAGAMENTO

18.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Termo de Referência.

18.2  O  pagamento será  efetuado  pela  Contratante  no  prazo  de 10(dez) dias,  contados  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

18.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.

18.4  A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal,  constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,  na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos  oficiais  ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.4.1  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor  contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.

18.5  O setor  competente  para proceder  o  pagamento  deve verificar  se a Nota Fiscal  ou  Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

18.5.1 o prazo de validade; 

18.5.2 a data da emissão; 

18.5.3 os dados do contrato e do órgão contratante; 

18.5.4 o período de prestação dos serviços; 

18.5.5 o valor a pagar; e 

18.5.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

18.6  Havendo erro  na apresentação da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou circunstância  que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

18.7  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em que  constar  como  emitida  a  ordem
bancária para pagamento.

18.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

18.9  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério da contratante.

18.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada,  bem como quanto à existência  de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

18.11  Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à
contratada a ampla defesa. 

18.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato,  caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.

18.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

18.13 Previamente à emissão  de nota  de empenho e a cada pagamento,  a Administração
deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público,  bem como ocorrências  impeditivas  indiretas,  observado  o disposto  no  art.  29,  da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.14  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15  Os pagamentos à adjudicatária que vier a ser contratada para a execução do objeto
desta licitação serão feitos nos termos abaixo, consoantes  os percentuais estabelecidos na
Proposta final.

18.16 Os valores dos fornecimentos sujeitam-se às seguintes regras:

18.16.1 Os valores dos serviços de que trata o objeto deste termo, compreenderão o valor dos
serviços contratados pela licitante vendedora acrescido da taxa de administração, quando for o caso;
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18.16.2  O pagamento fica condicionado à prévia certificação quanto à execução a contento dos
serviços.

18.16.3  O pagamento será efetuado após a conclusão e aprovação do Crefito-7 de cada serviço
solicitado até o décimo dia útil de cada mês.

18.16.4 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA.

18.16.5  A  liberação  do  pagamento  ficará  condicionada  à  comprovação  da  regularidade  fiscal  da
CONTRATADA, além da regularidade junto ao INSS e ao FGTS, mediante consulta efetuada por meio
eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.

18.16.6  Encontrando-se  a  empresa  contratada  inadimplente  na  data  da  consulta,  poderá  ser
concedido, a critério do Crefito-7, prazo de até 15 (quinze) dias para que a empresa regularize a sua
situação, sob pena de, não o fazendo, ter o contrato rescindido com aplicação das sanções cabíveis.

18.16.7 A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura exclusivamente o faturamento
detalhado correspondente ao objeto, mediante contrato especifico. Havendo erro ou circunstância que
impeça  a  liquidação  da  despesa,  aquela  será  devolvida  à  CONTRATADA  e  o  pagamento  ficará
pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer
ônus para o Crefito-7.

18.16.8  O Crefito-7  reserva-se o  direito  de  não  efetuar  o pagamento se,  no ato  da atestação,  a
prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação exigida.

 

19. GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

19.1.1 Devido ao tipo de serviço e valor contratual envolvido, entende-se que não há necessidade de
prestação de garantia contratual.

19.1.2 A garantia de execução geralmente é obrigatória para os contratos que envolvam a execução
de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do art. 7º, VI do Decreto nº 9.507,
de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 05/2017. O objeto desta
licitação não compreende este tipo de serviço e as licitações pesquisadas não exigem garantia.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

20.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2  Os critérios  de  qualificação  econômico-financeira  a  serem atendidos  pelo  fornecedor  estão
previstos no edital.

20.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1  Comprovação  de  que  a  licitante  está  devidamente  registrada  na  entidade  profissional
competente – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de
Medicina – CRM.
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20.3.2 Tal comprovação será feita através de certidão de regularidade ou certidão de registro de
Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA e/ou CRM;

20.3.3 dentre os Responsáveis Técnicos da licitante, mencionados na certidão de regularidade ou de
registro de pessoa jurídica, deverá haver pelo menos 01(um) com atribuições legais referentes ao
profissional  Médico  do  Trabalho  com  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –  CRM  ou
atribuições  legais  mencionadas  no  artigo  4º  da  Resolução  nº359  de  31/07/1991,  do  Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

20.3.4  Comprovação que  os  Responsáveis  Técnicos da licitante,  a  serem disponibilizados  para
prestação dos serviços , encontram-se registrados junto ao CRM e/ou CREA, conforme o caso de
ser Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho;

20.3.5  Apresentação  de  Atestados  ou  Certidões  de  Capacidade  Técnica,  em nome  da  licitante,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já executou
ou está executando, com qualidade satisfatória,  serviços pertinentes e compatíveis com o objeto,
características e prazos previstos no presente Edital e seus anexos.

20.3.6 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

Nota: A exigência do referido atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado tem
como objetivo a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características do objeto deste pregão e serve para comprovar que a empresa tem competência e
perícia para cumprir o objeto do Edital. Ainda comprova que o licitante possui experiência anterior na
execução da atividade de mesmas características do objeto que está sendo disputado na licitação.

21. DO REAJUSTE DE PREÇOS DO SERVIÇOS

21.1  os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a
apresentação das propostas.

21.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante a solicitação da contratada, os preços
contratados  poderão sofrer  reajuste após  o interregno de um ano,  aplicando-se o índice IPCA –
Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  ou  outro  índice  que  vier  a  substituí-lo
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

21.1.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

Salvador, 26 de Setembro de 2022.
Luana Costa Peruna
Coordenadora Geral

Crefito-7

Aprovado por: 

Maurício Lima Poderoso Neto
Coordenador-Presidente
Crefito 7
 

Anexos:
I – Estudo Técnico Preliminar;
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO N°1891119/2019

1. DO OBJETO

1.1 Trata-se da realização dos Estudos Técnicos Preliminares para levantamento de elementos e

análise da viabilidade da contratação de empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para a sede do Crefito 7 em Salvador e Subsede

de Vitória da Conquista, a fim de:

a) Elaborar, implantar e coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
b) Realizar exames médicos admissionais, demissionais, periódicos e retorno ao trabalho;
c) Homologar Atestados Médicos;
d) Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA (PGR); 
e) Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
do Trabalho - LTCAT; 
f) Planejar, elaborar e prestar assistência técnica ao desenvolvimento de Análise Ergonômica do
Trabalho - AET; 
g) Elaborar e aplicar Programa de Ginástica  laboral – PGL;
h) Promover Curso para o designado da Cipa;
i) Elaborar Mapa de Riscos;
j) Prestar consultoria à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - CIPA. 

l) Promover PALESTRAS educa vas, com temas de segurança e ergonomia do trabalho;
l) Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

1.2 A Licitação será do tipo menor preço global, seleção da proposta mais vantajosa para a Adminis-
tração Pública.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 Promover a saúde e preservar a integridade dos colaboradores do Crefito-7(Sede em Salvador
e Subsede em Vitória da Conquista), no que concerne ao cumprimento das exigências contidas
nas Normas Regulamentadoras 5, 7, 15, 16,17 e nova Norma Regulamentadora n.º 1 (Portaria nº
6.730, de 9 DE Março de 2020), com o fito de atender os requisitos exigidos pelo Regulamento
Geral da Previdência Social – RGPS e o previsto nos Artigos 157, 158 e 168 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT. A contratação dos serviços deverá observar, ainda, as disposições das
seguintes legislações:
2.2 Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores (Lei de Licitações);
2.1.2.Lei nº 10.637, de 01/12/2002 (PIS);
2.3 Lei nº 10.833, de 29/12/2003 (COFINS);
2.4 Decreto nº 3.784/2001, promove a inclusão de itens de bens de consumo e de serviços co-
muns na classificação a que se refere o Anexo II do Decreto nº 3.555/2000, art. 8º e Decreto nº
5.450, art. 9º;
2.5 IN SLTI nº 04/2013, dispõe sobre o Sistema SICAF;
2.6 Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 2006;
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2.7 Decreto nº 6.204, de 05/09/1997, que regulamenta a Lei nº 123/2006;
2.8 Decreto nº 10.024/19, regulamento o Pregão Eletrônico;
2.9 IN nº 5/2014, regulamenta procedimentos de pesquisa de preços;
2.10 Atender as Normas Regulamentadoras, NR-5; NR-7; NR-15; NR-16 e NR-17 do MTE
2.11 Atender o que couber da Portaria 3.214/78 MTE;
2.12 Atender o que couber da nova Norma Regulamentadora n.º 1 (Portaria nº 6.730, de 9 de Mar-
ço de 2020).
2.13 Nos casos omissos, toda Legislação Federal pertinente.

3. SERVIÇO / ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ANUAL)

GRUPO 1

Item Serviços Quant. Es -
mada (ano)

1 Elaborar, implantar e coordenador o PCMSO 2

2
Realizar exames médicos admissionais, demissionais, peri-

ódicos e retorno ao trabalho 150

3 Homologar Atestados Médicos 100
4 Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA (PGR) 2
5  Elaborar e emi r o LTCAT 2
6 Planejar e elaborar o AET 2
7 Elaborar e aplicar Ginás ca Laboral (PGL) 48
8 Promover Curso para o designado da Cipa 1
9 Elaborar Mapa de Riscos 2

10 Prestar consultoria, orientar e acompanhar o designado da
CIPA (para o período de 12 meses). 2

11 Promover PALESTRAS educa vas, com temas de segurança e
ergonomia do trabalho 4

12 Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 36

3.1 Os números representados assim são estimativas para base de preço, não sendo obrigatório o
cumprimento destes pelo Crefito-7

3.2 Total de funcionários: 36 (trinta e seis), lotados na Sede em Salvador e Subsede de Vitória da
Conquista;

4. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

4.1 A estimativa de custos, feita com base na pesquisa de mercado e contratações similares, é de  R$
50.077,85 (Cinquenta Mil e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos), considerando o período de
12(doze) meses para a Sede do Crefito 7 em Salvador e Subsede em Vitória da Conquista.
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GRUPO 01

Item Serviços Quant. Es mada
(ano)

Valor Unitário
Es mado

Valor Total
Anual Es -

mado

1 Elaborar, implantar e coordenador o
PCMSO

2 R$ 570,49 R$ 1.140,98

2
Realizar exames médicos admissio-

nais, demissionais, periódicos e retor-
no ao trabalho

150 R$ 42,13 R$ 6.319,50

3 Homologar Atestados Médicos 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00

4 Elaborar, implementar, acompanhar e
avaliar o PPRA (PGR) 2 R$ 868,58 R$ 1.737,16

5  Elaborar e emi r o LTCAT 2 R$ 1.348,11 R$ 2.696,22

6 Planejar e elaborar o AET 2 R$ 4.024,75 R$ 8.049,50

7 Elaborar e aplicar Ginás ca Laboral
(PGL) 48 R$ 383,33 R$ 18.399,84

8 Promover Curso para o designado da
Cipa 1 R$ 817,83 R$ 817,83

9 Elaborar Mapa de Riscos 2 R$ 783,00 R$ 1.566,00

10
Prestar consultoria, orientar e acom-
panhar o designado da CIPA (para o

período de 12 meses).
2 R$ 974,87 R$ 1.949,74

11
Promover PALESTRAS educa vas, com
temas de segurança e ergonomia do

trabalho
4 R$ 591,33 R$ 2.365,32

12
Elaboração do Perfil Profissiográfico

Previdenciário (PPP) 36 R$ 42,66 R$ 1.535,76

_____________________________________________________________________________________________________
Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4242 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610
Telefone: (77) 3421-6520 Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª

REGIÃO
CREFITO-7

5. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR
5.1 Não houveram contratações anteriores;

6. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

6.1 Necessidades da Contratação

6.1.1 As Normas Regulamentadoras n.º 5, n.º 7 e Nova Norma Regulamentadora n.º 1( do Ministério
do Trabalho e Emprego, obrigam as empresas celetistas a elaborarem anualmente o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e  o Programa de Gerenciamento  de  Riscos
(PGR).

6.1.2 Desta forma, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região deverá
contratar empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho
para elaboração, implantação, implementação, avaliação e acompanhamento do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional;  elaboração, implantação, implementação,
acompanhamento e avaliação do Programa de Gerenciamento de Riscos(PGR).

6.1.3 Os exames médicos que fazem parte do PCMSO constituem-se em uma importante ferramenta
de prevenção à doença e por consequência de manutenção da saúde dos funcionários do Crefito-7.
Seus  resultados  geram  subsídios  para  o  planejamento  das  ações  de  Recursos  Humanos,
especialmente na implementação de temas para a realização de campanhas e para elaboração de
projetos,  além de permitir  o acompanhamento  da saúde ocupacional através da identificação de
possíveis relações entre as doenças e as ocupações no ambiente de trabalho.

6.1.4 Para o funcionário, o principal benefício dos exames ocupacionais periódicos é a possibilidade
de  identificar  precocemente  problemas  de saúde e a garantia de condições de saúde para o
desempenho da função, reduz a chance de arbitrariedades em caso de doença ou acidente.

6.1.5  Em contrapartida,  um gerenciamento  adequado  do  PCMSO,  resultará  para  o  Crefito-7  no
aumento  de  produtividade,  por  meio  da  redução  do absenteísmo  motivado  por  ausências
decorrentes  de  doenças,  acidentes  potencialmente  graves,  diminuição dos  passivos  trabalhistas.
Acrescenta-se, ainda, a garantia de funcionários adequados a função, com melhor desempenho.

6.1.6  O Programa de Gerenciamento  de Riscos- PGR  é um conjunto  de medidas  de segurança
implementadas  para proteger  a  saúde  do trabalhador  contra a exposição aos  riscos  químicos  e
biológicos existentes no local de trabalho.

6.1.7 O PPP serve para garantir o direito do trabalhador junto à previdência social e assegurar as
empresas, evitando ações judiciais indevidas. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é fruto
da conscientização acerca da importância do cuidado com a saúde dos trabalhadores.

6.1.8 A homologação de atestados médicos, com o consequente acompanhamento da vida clínica do
colaborador, constitui uma política de firme compromisso com a qualidade de vida do empregado.

6.1.9 A abertura de prontuário permitirá o estudo das doenças com maior ocorrência no ambiente de
trabalho,  dando a oportunidade  de realizar as possíveis correções/prevenções,  permitindo ainda,
alguma intervenção em tratamentos não bem sucedidos.

6.1.10 A manutenção do ambiente de trabalho livre de riscos à saúde e à segurança, deve ser uma
preocupação constante, e os treinamentos nas Normas Regulamentadoras corretas é a garantia que
isto se dará.
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7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:

7.1.1 A contratada deverá preencher todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, técnica e
econômico-financeira, previstos na Lei nº 8.666/93 e atender o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.

7.2 NATUREZA DOS SERVIÇOS

7.2.1 Trata-se de serviço de natureza contínua, a sua interrupção pode causar danos ou prejuízos
diretos ao interesse público.

7.3 CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

7.3.1 Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, em especial   as contidas na IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no que
couber.

7.4 DURAÇÃO DO CONTRATO

7.4.1  A duração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o limite de 60
(sessenta) meses.

7.5 APROVAÇÃO E ASSINATURA

7.5.1 Considerando os elementos obtidos neste estudo preliminar, avalia-se como VIÁVEL a 
presente contratação.

Salvador, 14 de setembro de 2022.

Luana Costa Peruna
Coordenadora Geral

Crefito-7

Aprovado por: 

Maurício Lima Poderoso Neto
Coordenador-Presidente
Crefito 7
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Administrativo n.°1891119/2019
Ao

Crefito 7 – Ba

Proposta  que  faz  a  Empresa_____________________________________________,  inscrita  no
CNPJ  nº_______________________________e  estabelecida  no
______________________________, para a prestação de serviços de Engenharia de Segurança e
medicina do Trabalho, a fim de atender as normas do Ministério do Trabalho e as necessidades do
Crefito 7, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Edital e seus Anexos da
licitação informada no preâmbulo do Edital.

GRUPO 01

Item Serviços Quant. Es mada
(ano) Valor Unitário Valor Total

Anual 

1 Elaborar, implantar e coordenador o
PCMSO

2

2
Realizar exames médicos admissio-

nais, demissionais, periódicos e retor-
no ao trabalho

150

3 Homologar Atestados Médicos 100

4 Elaborar, implementar, acompanhar e
avaliar o PPRA (PGR) 2

5  Elaborar e emi r o LTCAT 2
6 Planejar e elaborar o AET 2

7 Elaborar e aplicar Ginás ca Laboral
(PGL) 48

8 Promover Curso para o designado da
Cipa 1

9 Elaborar Mapa de Riscos 2

10
Prestar consultoria, orientar e acom-
panhar o designado da CIPA (para o

período de 12 meses).
2

11
Promover PALESTRAS educa vas, com
temas de segurança e ergonomia do

trabalho
4
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12 Elaboração do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) 36

VALOR TOTAL GLOBAL*** R$ 

*** preço a ser informado no Comprasnet para efeito de lances.

Importa a presente proposta em R$____________________________(valor por extenso).

Declaramos ainda:

1) que esta proposta é válida por ______(________) dias, a contar  da data de encerramento da
sessão pública.
2) que nos preços apresentados acima estão computados todos os sustos necessários decorrentes
da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente.

Salvador, _____ de _________________de 2022.

Assinatura de representante legal e carimbo
(A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa)
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ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Processo Administrativo n.°1891119/2019

CONTRATO  PARA  PRESTAÇÃO  DE  ENGENHARIA
DE  MEDICINA  DO  TRABALHO,  QUE  ENTRE  SI
FIRMAM O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E  TERAPIA  OCUPACIONAL  DA  SÉTIMA  REGIÃO
CREFITO-7,  E  A  EMPRESA  ___________________,
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

Pelo  presente instrumento de contrato,  de um lado o  CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO/CREFITO-7, autarquia federal da
administração  indireta,  criada  pela  Lei  nº 6.316,  DE  17  DE DEZEMBRO DE 1975,  registrado  no
CNPJ/MF sob o n.º  16.300.642/0001-46,  com endereço na Avenida  Tancredo Neves,  939,  Edifício
Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador – BA, representada
neste  ato  pelo  seu  presidente  Maurício  Lima  Pedroso  Neto,CPF  n.º  006.734.115-24,  doravante
designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  XXXXXXXXXXXXXX, pessoa
jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob o n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX , estabelecida na cidade de
____/___, na __________________, Bairro: ________________, Nº____, CEP: _____________, neste
ato  representada  por  _____________,  portador  da  Cédula  de  Identidade  n.º  XXXXXXXXXXXXXX,
inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.º  XXXXXXXXXXXXXX,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATADA,  têm entre  si  justo  e  avençado o  presente,  com fulcro  na  Lei  8.666/93  e  demais
consectários legais, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Contratação de   empresa especializada  na  prestação  de serviços  de  Engenharia  de
Segurança e Medicina do Trabalho para atender as necessidades do CREFITO 7 e as normas do
Ministério da Economia/Trabalho, conforme especificações do Anexo I, do Edital de Licitação – Pregão
Eletrônico nº 06/2022.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, no
todo ou em partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições
constantes  dos  documentos  adiante  enumerados,  que  integram  o  procedimento  acima  citado,  do
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CREFITO-7, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste
Contrato:

a) Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2022 e seus Anexos;

b)  Documentos  de  PROPOSTA  COMERCIAL  E  HABILITAÇÃO  apresentados  pela  ora
CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura,
admitida a sua prorrogação nos termos do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será realizada na forma descrita no Termo de Referência e no
Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2022, acompanhada e fiscalizada pelos  Srs. Vinicio Gonçalves
Pinheiro  e  Paulo  Ricardo  da  Silva  Vieira,  respectivamente,  como  Gestor  e  Fiscal  do  Contrato,
funcionários do CREFITO-7, especialmente designado por meio de portaria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida no interesse do CREFITO-7 e não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e,  na  sua ocorrência,  não implica  corresponsabilidade  da  CONTRATANTE ou  de  seus  agentes  e
prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os
serviços prestados, se em desacordo com este contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços serão executados  na sede do CREFITO-7,  localizada  na
Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021 e na
Delegacia em Vitória da Conquista (BA): Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias –
Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários na contratação objeto do presente contrato, até 25% (vinte e
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

   A CONTRATADA, além do fornecimento dos produtos para a perfeita execução do objeto do
presente contrato, obriga-se a:

4 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas
contratuais,  além  de  fornecer  os  equipamentos  utensílios  necessários,  na  qualidade  e
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
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5 Reparar, corrigir,  remover ou substituir,  às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

6 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8 Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10 Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados  que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,tributárias e
as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere
responsabilidade à Contratante;

12 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda
a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

13 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

14 Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  normas  internas  da
Administração;

15 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não  executar  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  a  Contratada  relatar  à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

16 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços; 

17 Não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

18 Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

19 Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do  cumprimento  do
contrato;

20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

21 Responsabilizar-se integralmente  pelos  serviços  contratados,  de  forma  irrevogável  e  sem
ressalvas, nos termos da legislação vigente, prestando-os de acordo com as especificações e
condições  constantes  deste  Contrato  e  do  Anexo  I  do  Edital  de  Pregão  CREFITO-7  nº
06/2022;
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22 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados e dos recursos empregados, em
conformidade  com as  especificações  deste  Contrato  e  do  Anexo  I  do  Edital  de  Pregão
CREFITO-7 nº  06/2022,  sem ônus  para  a  Contratante  e  sem prejuízo  da aplicação  das
sanções cabíveis; 

23 Cumprir  os  prazos  para  prestação  dos  serviços  contratados  e  entrega  dos  materiais
correspondentes, quando exigidos, em consonância com o disposto no Anexo I do Edital de
Pregão Eletrônico CREFITO-7 nº 06/2022; 

24 Arcar com todos os custos necessários à completa prestação dos serviços, responsabilizando-
se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

25 Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros,
processos e licenças relativas à execução desta contratação,  eximindo a Contratante das
consequências de qualquer utilização indevida;

26 Executar  todas  as  atividades  pertinentes  a  este  Contrato  com rigorosa  observância  aos
conceitos técnicos estabelecidos no Anexo I do Edital de Pregão CREFITO-7 nº 06/2022, e
tudo  mais  que  for  necessário  ao  perfeito  cumprimento  das  obrigações  previstas  neste
Contrato;

27 Observar, para o cumprimento do objeto deste Contrato, as disposições da Lei nº 13.709/2018
e alterações, bem como as normas técnicas e regulamentações posteriores da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, quando couber;

28 Cumprir  o  disposto  na  legislação  trabalhista  e  nas  normas  regulamentadoras  relativas  à
segurança  e  medicina  do  trabalho,  na  legislação  ordinária  federal,  estadual  e  municipal,
aplicáveis ao objeto deste Contrato, bem como os acordos e convenções coletivas de trabalho
das categorias profissionais envolvidas;

29 Responsabilizar-se inteiramente pelo pessoal alocado na prestação dos serviços objeto deste
Contrato,  observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis  sociais,  fiscais,
comerciais,  trabalhistas  e  previdenciárias,  sendo  considerada,  em qualquer  circunstância,
como a única empregadora responsável por qualquer valor devido relacionado à execução do
presente contrato.

30 Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  interno,  inclusive  de  acesso  às
dependências do CREFITO-7;

31 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CREFITO-7,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não
excluindo  ou reduzindo  essa responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento pelo
CREFITO-7;

32 Comunicar  ao  CREFITO-7  qualquer  anormalidade  constatada  durante  a  prestação  dos
serviços e prestar os esclarecimentos solicitados;

33 Autorizar e assegurar ao CREFITO-7 o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
desfazer  ou  refazer  qualquer  serviço  que  não  esteja  de  acordo  com  a  técnica  e  as
especificações deste termo de referência.

34 Manter sigilo sobre toda e qualquer informação confidencial, reservada ou exclusiva, incluindo
informações técnicas, de negócios ou financeira, comunicada pelo CREFITO-7 em função do
presente contrato.

35 Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus
empregados  durante  a  execução  do  contrato,  ainda  que  ocorrido  nas  dependências  do
CREFITO-7;
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36 Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada
à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

37 Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

38 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Fiscal do Contrato designado
pelo CONTRATANTE, para fins de acompanhamento da execução do Contrato;

39 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE.

OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA - Da Proteção de Dados Pessoais

As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento  da  personalidade  da  pessoa  natural,  relativos  ao  tratamento  de  dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

    a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses
dos arts. 7º,  11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços,  e para
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

    b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço
contratado  ou,  quando for  o  caso,  ao cumprimento de obrigação legal  ou regulatória,  no
exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

    c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do
CREFITO 7ª Região,  responsabilizando-se a  CONTRATADA pela  obtenção  e gestão.  Os
dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados
neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros
finalidades;

        c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o CREFITO 7ª Região será responsável
por obter o consentimento dos titulares;

    d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um
conjunto de premissas,  políticas,  especificações técnicas,  devendo estar  alinhados com a
legislação vigente e as melhores práticas de mercado.

    e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro,
com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado
controle baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do
perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade
de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o
compartilhamento desses dados com terceiros;
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        e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para
atender ao acima, esta garante que:

           e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de
proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena
de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento
jurídico brasileiro; 

           e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

            e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser
realizada de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados
aplicável e que não violam as disposições pertinentes, do Brasil;

            e.1.4) sempre que necessário, orientará o CREFITO 7ª Região, durante o período de tratamento
de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para
que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as
cláusulas do contrato;

            e.1.5)  oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e
organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que
lhe sejam remetidos com terceiros;

            e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a
destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não
autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra
qualquer  outra  forma  de  tratamento  ilícito  e  que  estas  medidas  asseguram um nível  de
segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos
dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes
da sua aplicação;

            e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

            e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome do CREFITO 7ª Região e em conformidade
com as suas instruções e as cláusulas  do contrato;  no caso de não poder cumprir  estas
obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente ao CREFITO 7ª Região,
que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

            e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas do
CREFITO 7ª Região e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta
legislação que possa ter efeito  adverso substancial  nas garantias e obrigações  conferidas
pelas  cláusulas  do  contrato,  comunicará  imediatamente  essa  alteração  ao  CREFITO  7ª
Região,  que  neste  caso poderá  suspender  a transferência  de dados  e/ou  de  rescindir  o
contrato;
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            e.1.10) notificará imediatamente o CREFITO 7ª Região sobre: qualquer solicitação juridicamente
vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável
pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei
penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental
ou não autorizado.

            e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação do CREFITO 7ª
Região,  relacionadas ao tratamento dos dados  pessoais  objeto da transferência  e que se
submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento
dos dados transferidos;

            e.1.12) a pedido do CREFITO 7ª Região, apresentará as informações necessárias sobre o
tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações
solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

            e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente o CREFITO 7ª Região que poderá
anuir por escrito;

            e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado, serão executados de acordo com o
disposto neste contrato;

            e.1.15) enviará imediatamente ao CREFITO 7ª Região uma cópia de qualquer acordo de
subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato.

        XX.2 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e
condições  acordadas  nesta  cláusula,  inclusive  no  tocante  à  Política  de  Privacidade  do
CREFITO 7ª Região.

        XX.3 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus
prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo,
no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

        XX.4 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regula mentos de Proteção de Dados
em vigor e no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério
Público, Órgãos de controle administrativo;

        XX.5 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de
Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer
solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
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        XX.6 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CREFITO
7ª  Região,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  ciência  da  ocorrência  de  qualquer
incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter
conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar
as medidas necessárias.

        XX.7 A critério do Encarregado de Dados do CREFITO 7ª Região, a CONTRATADA poderá ser
provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.

        XX.8 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados
pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo
(30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CREFITO 7ª Região, eliminará
completamente os  Dados Pessoais  e  todas  as  cópias  porventura  existentes  (em formato
digital,  físico ou outro qualquer),  salvo quando necessite  mantê-los  para cumprimento  de
obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

XX.9 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e
de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

Standard Contractual Clauses - SCCs 

Obrigações das partes:

Limitação das finalidades:

As partes só devem tratar os dados para as finalidades específicas declaradas para a transferência de
dados ou quando a) obtiverem o consentimento específico dos titulares;  b) necessário no
contexto de processos judiciais; ou c) necessário para proteger os interesses vitais do titular
de dados ou de outra pessoa natural.

Transparência:

As partes devem tornar disponíveis aos titulares de dados informações sobre suas identidades e modos
de contato, quais os tipos de dados tratados, publicizar o direito dos titulares a obterem uma
cópia das SCCs que regem o contrato, bem como informações sobre possíveis transferências
dos dados a terceiros.

Qualidade e minimização dos dados:

As partes têm a obrigação de garantir a veracidade dos dados pessoais tratados e tentar mantê-los
atualizados. Além disso as partes devem garantir que os dados compartilhados são somente
aqueles adequados, relevantes e necessários para cumprir as finalidades da transferência de
dados.

Limitação de armazenamento:
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As partes não devem reter os dados pessoais por períodos mais longos que o necessário para que se
cumpram as finalidades da transferência de dados, devendo excluir ou anonimizar os dados e
backups ao fim do tratamento.

Segurança do Tratamento:

As partes se comprometem a implementar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para
garantir a segurança dos dados pessoais transferidos, bem como sua confidencialidade.

Dados Sensíveis:

Quando a transferência internacional de dados incluir dados sensíveis, o receptor destes dados deve
implementar restrições e/ou medidas adicionais para proteger e adaptar a transferência e o
tratamento destes dados ao nível de risco que eles apresentam.

Transferência dos dados a terceiros:

O receptor dos dados não deve transferir ou compartilhar estes com terceiros que não tenham assinado
contrato contendo as SCCs ou outra forma de autorização dada pela GDPR.

Documentação e Compliance:

As partes devem manter registros que permitam comprovar seus esforços para o cumprimento das
cláusulas previstas no contrato, bem como registros apropriados das atividades de tratamento
de dados sob sua responsabilidade, como mapeamentos de dados.

Direitos dos Titulares:

O receptor dos dados se compromete a:

Garantir que responderá os pedidos de exercício de direito dos titulares de dados sem atrasos indevidos
e no máximo em até um mês após recebimento da requisição;

Tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento rápido e eficiente dos direitos dos titulares
de dados;

Providenciar aos titulares que requisitarem a confirmação do tratamento de dados e uma cópia do anexo
contratual  contendo o escopo da transferência de dados,  bem como a informação sobre possíveis
compartilhamentos  destes  dados  e  sobre  a  possibilidade  de  o  titular  apresentar  reclamações  às
Autoridades de Proteção de Dados;

Garantir o direito dos titulares de corrigir dados errados ou desatualizados;

Garantir  o direito  dos titulares  pela exclusão de dados desnecessários,  cujo tratamento descumpra
alguma das cláusulas da SCCs ou cujo tratamento já tenha sido finalizado;
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Terminar qualquer tratamento dos dados compartilhados para fins de marketing caso o titular assim
exija;

Não utilizar dos dados transferidos para efetuar a automação de tomada de decisão que possa produzir
efeitos legais ou similares que afetem o titular de dados;

Informar e explicar suas justificativas para negar o exercício de qualquer direito apresentado nessas
cláusulas caso considere o pedido do titular injustificado.

Ao assinar as SCCs, cada parte se torna responsável pelos danos que venha a causar às demais partes
por quaisquer quebras das cláusulas, bem como se tornam sujeitas às reclamações dos titulares de
dados e possíveis consequências legais das reclamações destes titulares às Autoridades de Proteção
de Dados.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  nº  8.666/93,  são  obrigações  da
CONTRATANTE:

1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais, termo de referência, edital, anexos e os termos de sua proposta;

II.    Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  à
autoridade competente para as providências cabíveis; 

2 Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no  curso  da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

3 Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e  condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada;

5 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços contratados;

6 Prestar  aos funcionários  da CONTRATADA todas  as informações  e  esclarecimentos  que
eventualmente venham a ser solicitados;

7 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial,
aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo, quando for o caso;

8 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento Geral do CREFITO-7 para
o exercício de 2022, conta nº 6.2.2.1.1.01.04.04.022 – Demais Serviços P. Jurídicas.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviço de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho para  atender  as necessidades do CREFITO 7 e  as normas  do Ministério da
Economia/Trabalho, descritos  no  Anexo I  do Edital  de Pregão  Eletrônico  CREFITO-7 nº  06/2022,  o
valores estimados, conforme tabela abaixo:

GRUPO 01

Item Serviços Quant. Es mada
(ano) Valor Unitário Valor Total

Anual 

1 Elaborar, implantar e coordenador o
PCMSO 2

2
Realizar exames médicos admissio-

nais, demissionais, periódicos e retor-
no ao trabalho

150

3 Homologar Atestados Médicos 100

4 Elaborar, implementar, acompanhar e
avaliar o PPRA (PGR) 2

5  Elaborar e emi r o LTCAT 2
6 Planejar e elaborar o AET 2

7 Elaborar e aplicar Ginás ca Laboral
(PGL) 48

8 Promover Curso para o designado da
Cipa

1

9 Elaborar Mapa de Riscos 2

10
Prestar consultoria, orientar e acom-
panhar o designado da CIPA (para o

período de 12 meses).
2

11
Promover PALESTRAS educa vas, com
temas de segurança e ergonomia do

trabalho
4

12 Elaboração do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) 36
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VALOR TOTAL GLOBAL*** R$ 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento pelo fornecimento do objeto da licitação, depois de atestado pela fiscalização do
contrato, será efetuado pelo CREFITO-7 até o 10º (décimo) dia útil seguinte ao da apresentação e
aceitação dos documentos de cobrança correspondentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetivado por meio de sistema eletrônico, à ordem
do  favorecido,  no  banco,  agência  e  conta  designados,  ou por  meio  de  ordem bancária  para
pagamento de faturas com código de barras, não podendo ser imposta qualquer espécie de multa
moratória ou juros moratórios por demora de até 3 (três) dias úteis que ultrapassar a data de
vencimento, após a data da referida Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer ordem bancária, serão
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Juntamente com as notas fiscais/faturas, deverão ser apresentadas as
certidões negativas de débitos, devidamente atualizadas, junto ao FGTS, Receita Federal, Tribunal
Superior do Trabalho, comprovante de optante do SIMPLES NACIONAL, se for o caso.

PARÁGRAFO  QUARTO  - A  critério  da  CONTRATANTE,  poderá  ser  utilizado  o  valor
contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para consigo,
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual
ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e assumidos pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, gera
à CONTRATADA o direito à atualização financeira desde a data final do período de adimplemento
até a data do efetivo pagamento, tendo como base a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento  de  impostos  devidos  à  Fazenda  Nacional,  pro  rata  tempore  die,  de  forma  não
composta, devendo os cálculos dos encargos, de cada mês, serem feitos utilizando-se a taxa do
mês  anterior  ao  da  apuração  desses  encargos,  em conformidade  com  o  art.  406  da  Lei  nº
10.406/02 – Código Civil.

PARÁGRAFO  SEXTO  - A  nota  fiscal/fatura  deverá  ser  emitida  pela  própria  CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação
e das propostas de preços.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), bem assim a Contribuição Social  sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento  da Seguridade  Social  (COFINS)  e a Contribuição  para o PIS/PASEP sobre os
pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme
Instrução  Normativa  SRF  1234/2012  ou  outra  norma  que  venha  a  substituí-la.  Cabe  a
CONTRATADA o destaque destes impostos no corpo das notas fiscais emitidas.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Não  haverá  a  retenção  prevista  no  subitem  anterior  caso  a
CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
(SIMPLES), instituído pela Lei no 9.317/96, ou encontre-se em uma das situações elencadas no
artigo 25 da Instrução Normativa SRF nº 1234/2012 ou outra norma que venha a substituí-la.

PARÁGRAFO NONO – Havendo erro no documento  de cobrança ou outra  circunstância  que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
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providencie  as  medidas  saneadoras  necessárias,  não ocorrendo,  neste caso, qualquer  ônus  à
CONTRATANTE.

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual, comportamento inidôneo ou não veracidade das informações prestadas,
a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

I – Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos para a CONTRATANTE;

II  –  Multas  (que  poderão  ser  recolhidas  em  qualquer  agência  integrante  da  Rede
Arrecadadora  de  Receitas  Federais,  por  meio  de  Documento  de  Arrecadação,  a  ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE):

A. de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor atualizado do Contrato, limitada a incidência a
05 (cinco) dias. Após o quinto dia e a critério do CREFITO-7, no caso de cumprimento com
atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

B. de 10% (dez por cento)  sobre o valor  atualizado do Contrato,  em caso de atraso no
cumprimento, por período superior ao previsto na alínea “a” deste inciso ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;

C. de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, em caso de inexecução
total  da  obrigação  assumida,  não  estando  prejudicada  a  adoção  dos  procedimentos
necessários para a devolução do montante pago à CONTRATADA;

9 Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, descredenciamento do SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da licitante que falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e no Edital de Licitação e
das demais cominações legais.

10 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  No  processo  de  aplicação  de  sanções,  é  assegurado  o  direito  ao
contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data de recebimento da respectiva notificação.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco)
dias,  a  contar  da  data  da  notificação.  Se  o  valor  da  multa  não  for  pago,  ou  depositado,  será
automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência
ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será abatido da garantia. Sendo a garantia
insuficiente, o valor complementar será cobrado de forma administrativa e/ou judicial.

PARÁGRAFO QUARTO - As  sanções  previstas nos incisos I,  III  e IV desta cláusula  poderão  ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO – A multa, aplicada após trâmite administrativo, poderá deixar de ser aplicada
quando, comprovadamente, o atraso decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior.

PARÁGRAFO SEXTO – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório  e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O CREFITO 7, na aplicação de sanções, levará em consideração a efetiva
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o real dano causado ao
Conselho, de acordo com a classificação abaixo:

FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência  e/ou multa
conforme percentual estabelecido no item II, alínea “a”, desta Cláusula, caracterizando-se
pela inexecução parcial de deveres de pequena monta, assim entendidas como aquelas
que não acarretam prejuízos  relevantes  aos  serviços  da Administração e a despeito
delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada.

FALTAS MÉDIAS: puníveis com a aplicação das penalidades de advertência e multa
conforme percentual estabelecido no item II, alínea “b”, desta Cláusula, caracterizando-se
pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos aos serviços da
Administração, inviabilizando total ou parcialmente a execução do contrato, notadamente
em decorrência de conduta culposa da CONTRATADA.

FALTAS  GRAVES:  puníveis  com  a  aplicação  das  penalidades  de  multa  conforme
percentual estabelecido no item II, alínea “c”, desta Cláusula e poderá haver impedimento
de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados e Municípios pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações
que  acarretam  prejuízos  relevantes  aos  serviços  da  Administração,  inviabilizando  a
execução do contrato em decorrência de conduta culposa ou dolosa da CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO –  Para gradação das penalidades indicadas nos subitens I, II e III do
parágrafo anterior será utilizada a seguinte tabela:

CONDUTAS QUE ENSEJAM A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
NATUREZA DA

FALTA

Não  prestar  os  serviços  em  estrita  obediência  às  especificações
estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato.

Grave

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo
Fiscal do Contrato quanto à execução contratual.

Média

Não  autorizar  a  recusa  imediata  dos  serviços/materiais  que
apresentarem  emendas,  rasuras,  vícios,  defeitos,  violações,
inadequações ou estiverem em desacordo este contrato, às expensas
da CONTRATADA.

Grave
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Não se responsabilizar por todas as despesas obrigatórias, e demais,
conforme descritas nos itens OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Grave

Não se responsabilizar por todo e qualquer dano ou extravio, deixando
de  assumir  o  ônus  e  a  execução  dos  respectivos  reparos  ou
substituições.

Grave

Não dar ciência ao CREFITO-7, imediatamente e por escrito, de toda e
qualquer anormalidade que verificar na execução do contrato.

Leve

Veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia
autorização do CREFITO-7.

Média

Não  zelar  pela  destinação  e  integridade  dos  materiais  a  serem
entregues.

Grave

Não prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, deixando de atender às solicitações
nos prazos especificados.

Leve

Não manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação.

Grave

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre
as partes, bem como, endereço comercial e telefone de contato.

Leve

Quebra do dever de sigilo sobre as informações restritas de propriedade
do  CONTRATANTE  comunicadas  à  CONTRATADA  em  função  do
presente contrato.

Grave

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA RESCISÃO

A inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  poderá  ensejar  a  sua  rescisão,  conforme  o
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;

c) judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os procedimentos de rescisão contratual,  tanto os amigáveis, como os
determinados  por  ato unilateral  da CONTRATANTE,  serão  formalmente  motivados,  asseguradas  à
CONTRATADA, na segunda hipótese, o exercício do contraditório e ampla defesa, mediante prévia e
comprovada  intimação  da  intenção  da  Administração  para  quê,  se  o  desejar,  a  CONTRATADA
apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de não
acatamento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
intimação comprovada da decisão rescisória.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do Parágrafo
Único do Art. 61 da Lei n.º 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA

Não  haverá  exigência  de  garantia  de  execução  para  a  presente  contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal de Salvador – Seção Judiciária da Bahia, para dirimir as
questões oriundas da aplicação e interpretação do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e convencionadas, as partes assinam o presente, em duas vias
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas também signatárias.

Salvador, _____de __________ de 2022.

____________________
Maurício Lima Pedroso Neto

Coordenador-Presidente
Crefito 7

________________________
SÓCIO RESPONSÁVEL LEGAL

EMPRESA: XXXXXXXXXXX
CNPJ Nº XXXXXXXXXXX

Testemunhas:

____________________________________________
NOME______________________________________
CPF                                                                                     

____________________________________________
NOME_______________________________________
CPF                                                                                      
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