
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

 CONTRATO Nº 174/2019

Pregão Presencial Nº 090/2019

Contratação  de  pessoa  jurídica
especializada  em  Segurança  e  Saúde  do
Trabalho, a fim de elaborar, atualizar e/ou
executar  as  normas  atinentes,  aos
servidores  ativos  da  Prefeitura  Municipal
de Lucas do Rio Verde.

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO
RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América do Sul,
2500-S, Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio Verde-MT, inscrito no CNPJ sob o n.
24.772.246/0001-40,  doravante designado simplesmente “CONTRATANTE”,  neste  ato
representada  pela  Sra. Andressa  Luciana  Frizzo,  brasileira,  casada,  residente  e
domiciliada  em Lucas do Rio Verde,  Estado de Mato Grosso,  portador da C.I. RG. Nº
4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06 , em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato
Grosso, e do outro lado, a empresa  BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 22.906.740/0001-24 e inscrição estadual Isento, situado  na Av.
Tancredo Neves , Nº 2492, CEP 78890-000, Telefone (66) 3545-0391,em Sorriso, Estado
de Mato  Grosso,  doravante  designada  “CONTRATADA”,  neste  ato  representado  pelo
proprietário  Senhor  Willian  de  Lima, brasileiro,  solteiro,diretor,  portador  do  RG  nº
001468162 SSP/MS e do CPF nº .023.113.381-29,domiciliado na Rua das Margaridas,
Quadra 243,Lote 08, Bairro Alphavilhe,  em Sorriso,  Estado de Mato Grosso, resolvem
celebrar o presente a Contratação de pessoa jurídica especializada em Segurança e
Saúde  do  Trabalho,  a  fim  de  elaborar,  atualizar  e/ou  executar  as  normas
atinentes, aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.,
com fulcro na Lei do Pregão n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, e de
acordo com o que consta no Procedimento Pregão Presencial Nº 090/2019 mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Pregão Presencial para Contratação de
pessoa  jurídica  especializada  em  Segurança  e  Saúde  do  Trabalho,  a  fim  de
elaborar, atualizar e/ou executar as normas atinentes, aos servidores ativos da
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.
1.2. O fornecimento do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento,
bem  como  às  disposições  constantes  dos  documentos  adiante  enumerados,  que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

Item Descrição
Quant
Meses

Valor 
Unit. Mensal

Valor Total

01 LTCAT –  Elaboração  e/ou  desenvolvimento  e/ou
atualização  do Laudo  Técnico  das  Condições
Ambientais do Trabalho de acordo com o art. 58, da
Lei  nº 8.213,  de  24/07/1991 e suas alterações.  Nas
quais deverão contemplar as seguintes avaliações:

 Dosimetria de Ruído;

01 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
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 Hidrocarbonetos;
 Solventes;
 BTEX; 
 Fumos de Asfalto;
 Fumos metálicos;
 Poeira Total;
 Poeira Respirável;
 Calor IBUTG;

 Vibração;
02 PPRA –  Elaboração  e/ou  desenvolvimento  e/ou

atualização  do  Programa  de  Prevenção  dos  Riscos
Ambientais – NR 09, nos quais deverão dimensionar
e identificar os agentes de risco e a nomenclatura do
risco, bem como a indicação do número do código do
eSocial;

01 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

03 PCMSO –  Elaboração  e/ou  desenvolvimento  e/ou
atualização  do  Programa  de  Controle  Médico  de
Saúde  Ocupacional,  de  acordo  com  as  normas
técnicas descritas na NR. 07 expedida pelo Ministério
do Trabalho

01 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

04 SERVIÇOS  DE  ASSESSORIA  TÉCNICA  que
deverá executar as seguintes ações:
a)  Compor  e  implementar  o  SESMT  –  Serviço
Especializado  em  Engenharia  de  Segurança  e  em
Medicina  do  Trabalho  no  local  indicado  pela
CONTRATANTE.
b)Prestar  serviço,  acompanhamento,  execução  das
atividades e  atendimento médico,  dispondo de  uma
equipe composta pelos seguintes profissionais:
*02 Técnicos de Segurança do Trabalho por período
integral  atendendo  a  jornada  de  trabalho  da
contratante sendo de segunda a sexta-feira  In Loco,
atuando  40  (quarenta)  horas  semanais  na  sede  da
Prefeitura de Lucas do Rio Verde;
*  02  Técnicos  como  suporte  para  treinamentos  e
gestão das atividades do corpo técnico da contratante;
*  01  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho  como
suporte no desenvolvimento, elaboração de Laudos e
representante técnico em perícias trabalhistas;
 *01  Médico  do  trabalho  por  período  parcial  para
desenvolvimento  de  Programas,  atuando  20  (vinte)
horas semanais em local a ser indicado pela Prefeitura
de Lucas do Rio Verde, se o mesmo necessitar faltar a
contratada deverá encaminhar outro profissional para
substitui-lo.
* 01 Enfermeiro para aplicação de treinamentos.
*  01  Fonoaudióloga  por  tempo  parcial  para
elaboração do PCA.
d)  Disponibilizar  sempre  que  necessário  01  (um)
representante  técnico  para  atuar/acompanhar  em
Perícias  Trabalhistas  e  expedir  laudos  técnicos,
quando solicitado pelo Contratante.
e) Elaboração e/ou desenvolvimento e/ou atualização
dos seguintes Programas e Planos:
– PPR – Programa de Proteção Radiológica – NR 32;
– Programa de Proteção Respiratória com FIT TEST; 
– Programa de Gerenciamento de Resíduos;
– Laudo Ergonômico;
 – PCA – Programa de Conservação Auditiva;
 – PAE – Plano de Atendimento a Emergência;
 –  LTIP –  Laudo  de  Insalubridade  e  Laudo  de
Periculosidade – NR 15 e NR 16
f) Elaboração e/ou desenvolvimento e aplicação dos
seguintes itens: 

 –  Desenvolvimento  da  SIPAT (Semana  Interna  de
Prevenção de Acidente do Trabalho);

12 meses R$ 28.416,66 R$ 341.000,00
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– Simulado de Atendimento a Emergência;
– Check List de Planta/Área/Setor/Equipamentos;
– Registro de  segurança  e  relatório de  inspeção de
vasos de pressão;
 – Exames Médicos Ocupacionais – NR 07  – ASO;
– Exames periódicos;
–  Exames  Complementares  Ocupacionais  conforme
levantamento no PCMSO; 
– Ordem de Serviço;
– Ficha de EPI;
– Matriz de EPI por função;
g)  PPP –  Elaborar  o  Perfil  Profissiográfico
Previdenciário

05 SISTEMA  DE  GESTÃO  INFORMATIZADA
ONLINE  DE  SEGURANÇA  E  SAÚDE  DO
TRABALHO e ESOCIAL. 
• A CONTRATADA deverá dispor de 
Sistema Informatizado online para alimentação e 
gestão das informações de SST, com emissão de 
arquivo parametrizado em formato “.xml” para envio 
ao eSocial, conforme exigências de prazos definidos 
por este.
• A CONTRATADA deverá realizar a 
gestão de informações de SST em Sistema de Gestão 
Informatizado de SST realizando os registros de 
atendimentos médicos ocupacionais, bem como as 
informações de segurança do trabalho como riscos 
ambientais, resultados das avaliações ambientais, 
entre outras informações que serão exigidas pelo 
eSocial em relação à segurança e saúde do trabalho.
• A  CONTRATADA deverá disponibilizar
à CONTRATANTE perfil de acesso geral ao Sistema
de  Gestão  Informatizada  online  que  deverá  ser
utilizado pela CONTRATANTE para alimentação de
informações  de  estrutura  de  cargos  sempre  que
houver mudanças nesta, consulta de informações com
perfil  personalizado  protegendo  as  informações
pessoas e de sigilo profissional.
• A  CONTRATADA deverá  fornecer
treinamento  e  suporte  para  utilização  do  Sistema
Informatizado à CONTRATANTE.
• A  CONTRATANTE após  treinamento
realizará  a  inserção  de  informações  cadastrais
(empresa,  setores,  funções  e  colaboradores,  bem
como  manter  atualizada  esta  base  de  dados  para  o
envio de informações futuras ao eSocial.
• A CONTRATANTE é a responsável pelo
envio  de  informações  ao  e  Social  quando  da  sua
vigência.
• A  CONTRATADA deverá  manter  os
dados de segurança e saúde do trabalho atualizados
conforme requisitos definidos na legislação vigente.

12
meses

R$ 5.000,00 R$ 60.000,00

VALOR TOTAL DOS ITENS APRESENTADOS R$ 470.000,00

1.2.1. Proposta da CONTRATADA;
1.2.2. Edital de Pregão Presencial nº 090/2019 e seus anexos;
1.2.3. Termo de Referência.
1.3. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução
dentro do mais alto padrão da técnica atual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
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2.1.  Os  valores  unitários  serão  os  estipulados  na  proposta  apresentada  pela
CONTRATADA,  acostada  ao  Procedimento  Administrativo  Pregão  Presencial  Nº
090/2019. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção
do equilíbrio contratual.
2.2.  Nos  preços  acima  estipulados  estão  inclusas  todas  as  despesas  sobre  o  objeto
contratado  tais  como:  tributos,  fretes,  seguros,  encargos  sociais  e  demais  encargos
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento
2.3. O valor do presente contrato é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).
2.4. Será emitida a Nota de Empenho, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta
mil reais) visando dar atendimento às despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
3.1.  A  CONTRATANTE não  se  responsabilizará  pela  execução  efetuada  sem  a
apresentação de requisição devidamente preenchida.

3.1.2.  A  CONTRATADA deverá  executar  o  serviço,  conforme  as  necessidades  do
CONTRATANTE,  mediante  apresentação  de  requisições  devidamente  preenchidas  e
autorizadas pelas secretarias.
3.2. O presente contrato com a CONTRATADA terá vigência de 12 (meses) a partir da
publicação do extrato do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1.A  CONTRATADA deverá apresentar  com os produtos  as notas  fiscais  eletrônicas,
correspondentes  ao fornecimento dos produtos,  devidamente processadas  com todos os
campos preenchidos,  sem rasuras  e  devidamente  atestada  pelo  servidor  designado pela
Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento
autorizadas pelo Departamento de Compras e Contratos.
4.2.  Após  o  ATESTO  do  servidor  responsável  pela  fiscalização  deste  Contrato,  o
CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, será
efetuado  na  terceira  ou  quarta  semana  após  a  entrega  de  cada  relatório,  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal e Laudo emitido pelo fiscal do contrato atestando a execução
de acordo.
4.3. O  CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a
apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item
4.1 retro.
4.4. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no
art. 5º da Lei n.º 8.666/93.
4.5. Para fazer jus ao pagamento,  a  CONTRATADA deverá apresentar com cada nota
fiscal, os seguintes documentos:
4.5.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela
Fazenda  Federal,  e  a  Divida  Ativa  da  União,  fornecida  pela  Procuradoria  da  Fazenda
Nacional;

4.5.2.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais,  apenas  para  empresas  com  sede  no
Município de Lucas do Rio Verde - MT; 
4.5.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
4.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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4.5.7. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento,
constante  no item 4.2.,  devendo o contratado ficar  responsável  pela  conferência  de tal
validade.

4.6.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária.

4.7. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à  CONTRATADA para
retificação e reapresentação.
4.8.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária.
4.9. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à  CONTRATADA para
retificação e reapresentação.

CLÁUSULA QUINTA -DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA

5.1.O  prazo  do  presente  Contrato  será  vigência de  até  12  (doze)  meses  a  contar  da
publicação do extrato do contrato na Imprensa oficial(conforme cronograma disposto no
Anexo II), prorrogável no interesse das partes prazo máximo definido por lei. Os objetos
serviços  desta  licitação  deverão  serem  seguidas  conforme  orientações  das  Secretarias
Municipais de Lucas do Rio Verde-MT. .
5.2. O objeto deste contrato deverão ser entregue conforme Termo de Referência e  Anexo
II.

CLÁUSULA SEXTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.  As despesas  decorrentes  do objeto deste  instrumento  correrão  à  conta  de recursos
próprios :
Gabinete do Prefeito
02.001.0.0.04.122.0201.2.001.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Administração
03.001.0.0.04.122.0301.2031.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Finanças 
04.001.0.0.04.123.0401.2.380.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Infraestruturas e Obras
05.001.0.0.04.451.0505.2166.3.3.90.39.00.00.0100000000

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
06.001.0.0.20.122.0601.2063.3.3.90.39.00.00.0100000000
06.001.0.0.18.122.0601.2763.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
07.001.0.0.04.122.0701.2022.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Saúde
08.001.0.0.10.122.0801.2156.3.3.90.39.00.00.0100000000
08.001.0.0.10.122.0801.2156.3.3.90.39.00.00.0102000000
Secretaria Municipal de Assistência Social 
09.001.0.0.04.122.0901.2039.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Educação
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10.001.0.0.12.122.1001.2056.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
11.001.0.0.27.812.1103.2185.3.3.90.39.00.00.0100000000

Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade
14.001.0.0.04.122.1401.2703.3.3.90.39.00.00.0100000000

Secretaria Municipal de Cultura
15.002.0.0.13.122.1501.2714.3.3.90.39.00.00.0100000000
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
17.001.0.0.04.122.1701.2387.3.3.90.39.00.00.0100000000

CLÁUSULA SÉTIMA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1.  Fornecer  à  CONTRATADA,  todas  as  informações  relacionadas  com o  objeto  do
presente contrato;
7.2.  Pagar  à  CONTRATADA na  forma  estabelecida  neste  instrumento,  efetuando  a
retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;
7.3.  Acompanhar  e  fiscalizar,  através  de  servidor  designado  pela  Administração,  o
cumprimento  deste  instrumento,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e
comunicando  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam  medidas
corretivas;
7.4.  Exigir  a  apresentação  de  notas  fiscais  com  as  requisições  fornecidas,  recibos,
atestados,  declarações  e  outros documentos  que comprovem as operações  realizadas,  o
cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc,
bem  como  fornecer  à  CONTRATADA recibos,  atestados,  vistos,  declarações  e
autorizações de compromissos que exijam essas comprovações;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Uma vez notificada de que o Município efetivará a contratação, a  CONTRATADA
deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o contrato e
retirar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções  previstas  no  Capítulo  XVIII  deste  certame.  Recebida  a  Nota  de  Empenho,  a
empresa vencedora do certame obriga-se a:
8.1.2 Atender as requisições do CONTRATANTE, fornecendo/execução o objeto licitado
na forma estipulada neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de entrega;
8.1.3.  Executar/entregar  o  objeto  licitado  no  local  e  forma  indicada  pela
CONTRATANTE, obedecendo aos prazos estipulados.
8.1.4.  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem solicitados  pelo  CONTRATANTE,  cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;
8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
8.1.6. Credenciar junto ao  CONTRATANTE um representante e números de telefone e
fax  para  prestar  esclarecimentos  e  atender  as  solicitações,  bem como reclamações  que
porventura surgirem durante a execução contratual;
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8.1.7. Indicar,  a pedido do  CONTRATANTE,  telefones para contato fora dos horários
normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais
que porventura venham a ocorrer;
8.1.8.  Responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou
de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
8.1.9.  Responder  pelas  despesas  relativas  a  encargos  trabalhistas,  seguro  de  acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos  serviços  executados  por  seus  empregados,  uma  vez  inexistir,  no  caso,  vínculo
empregatício deles com o CONTRATANTE;
8.2.  GARANTIR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PONTUALIDADE NA
FORMA ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO.
8.3. Obedecer aos seguintes critérios no momento de selecionar os profissionais que serão
responsáveis pela execução dos trabalhos, enviando os respectivos certificados quando da
indicação da equipe que será responsável para cada trabalho:
8.4. Diploma de conclusão do curso de Medicina, para os que forem atuar como Médicos
do Trabalho, devidamente certificado pelo MEC/CRM;
8.4.1.  Diploma de conclusão do curso de Engenharia ou Arquitetura, para os que forem
atuar como Engenheiros de Segurança do Trabalho, devidamente certificado pelo MEC.
8.4.2. Certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em
nível de pós-graduação, ou certificado de residência médica em área de concentração em
saúde do trabalhador, ambos ministrados por universidades ou faculdades que mantenham
curso  de  Graduação  em Medicina,  para  o  caso  de  Médico  do  Trabalho,  devidamente
certificado pelo MEC.
8.4.3. Certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho,  em  nível  de  pós-graduação,  para  o  caso  de  Engenheiro  de  Segurança  do
Trabalho, devidamente certificado pelo MEC.
8.4.5. Regularidade de inscrição, primária ou secundária, junto ao CRM/MT, para o caso
de Médico do Trabalho, ou junto ao CREA-MT, para os Engenheiros de Segurança do
Trabalho.
8.4.6 Regularidade de registro de Técnico de Segurança do Trabalho junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego de Mato Grosso;
8.4.7 Certificado de conclusão de curso técnico ou diploma de conclusão de curso de
Engenharia  ou  Arquitetura,  para  os  que  forem  ministrar  os  Treinamentos  necessários
listados no item 6, devidamente certificado pelo MEC.
8.5. Apresentar junto aos programas que o necessitarem a Anotação de Responsabilidade
Técnica  (ART)  devidamente  recolhida,  em  nome  do  responsável  técnico  da
CONTRATADA;
8.6. CUMPRIR  RIGOROSAMENTE  O  PRAZO  PACTUADO  NO  PRESENTE
CONTRATO;
8.7. Efetuar o levantamento de todas as funções e locais determinados para a realização
das avaliações ambientais conforme metodologia normatizada;
8.8.Para  elaboração  dos  Programas  de  Segurança  e  Saúde  do  Trabalho,  a
CONTRATADA deverá realizar vistoria nos locais relacionados no termo de referência
(Anexo  II),  devidamente  agendada  com  a  CONTRATANTE,  averiguando  todas  as
informações determinantes para elaboração dos Produtos e Serviços;
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8.9. Providenciar a presença dos membros da equipe técnica sempre que solicitado pela
CONTRATANTE;
8.10. Transportar  assumindo  as  custas,  os  colaboradores  da  CONTRATADA,  os
materiais e os equipamentos, necessários à execução dos serviços;
8.11. Executar  serviços  utilizando  para  isso  mão  de  obra  de  pessoas  idôneas,
tecnicamente  capacitadas,  identificadas,  com  especial  atenção  a  segurança,  realizar
atividades respeitando o meio ambiente, higiene e equipamentos de proteção individual –
EPI e EPC;
8.12. Exigir  que  colaboradores  da  CONTRATADA mantenham  o  seu  pessoal
uniformizado e identificado, com uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e
EPC, fornecidos pela CONTRATADA sempre que houver a necessidade;
8.13. Manter,  durante  a  execução  dos  serviços,  formas  de  contato  para  reuniões,
esclarecimentos;
8.14. Responsabilizar-se por danos que venham a ocorrer caso os produtos e serviços
entregues não cumpram a legislação vigente, no tocante à elaboração dos documentos;
8.15. Possuir e fornecer aporte técnico que proporcione reais garantias para a completa e
efetiva execução dos serviços;
8.16. Executar serviços de Segurança e Saúde do Trabalho de acordo com as normas
regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho;  
8.17.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  e  obrigações  sociais,  tributárias,
trabalhistas,  securitárias  e  previdenciárias  e  que  incidam ou venham a  incidir  sobre  o
objeto deste contrato, no tocante aos colaboradores da CONTRATADA;
8.18.  Dar  ciência  à  CONTRATANTE,  imediatamente  e  por  escrito,  a  respeito  de
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, sem prejuízo de prévia
comunicação verbal, caso a situação exija imediata providência;
8.19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a
execução dos serviços, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
8.20. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução  dos  serviços,  tais  como:  salários,  seguros  de  acidentes,  taxas  diversas,
impostos, contribuições, indenizações, transporte e outras que porventura venham a ser
criadas;
8.21. Manter  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação  exigidas  na  licitação,  comprovando-as,  a  qualquer  tempo,  mediante
solicitação da CONTRATANTE;
8.22. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal que
interfiram na execução dos serviços e nas normas internas de segurança e medicina do
trabalho e meio ambiente, além de outras legislações, que sejam aplicáveis à execução
específica da atividade;
8.23.Desfazer  e  refazer  os  serviços,  sem  que  isso  implique  acréscimo  nos  preços
contratados que porventura apresentem erros de elaboração;
8.24. Submeter-se às normas e condições expedidas pela  CONTRATANTE, quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados;
8.25. Nos  preços  cotados  deverão  estar  inclusos  todos  os  impostos,  taxas,  fretes,
fornecimento  de  equipamentos  de  proteção  individual  aos  colaboradores  da
CONTRATADA e  outras  obrigações  necessárias  à  perfeita  execução  do  objeto
contratual;
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8.26. Não transferir  a  terceiro a prestação de serviço,  por qualquer  forma,  parcial  ou
integralmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada, sem prévia autorização,
por escrito, da CONTRATANTE;
8.27. O responsável técnico da  CONTRATADA também desempenhará as funções de
preposto e deverá informar à CONTRATANTE os números dos telefones fixo e móvel,
e e-mail, para contato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data indicada para
início dos serviços;
8.28. A ausência de previsão de qualquer procedimento técnico no Termo de Referência
não exime a  CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das  melhores  técnicas
preconizadas  para  os  trabalhos,  respeitando  os  objetivos  básicos  de  funcionalidade  e
adequação dos resultados, bem como todas as normas vigentes;
8.29. A CONTRATADA deverá dispor de todos equipamentos de proteção individual e
coletiva,  necessários  para  realização  dos  treinamentos  das  normas  regulamentadoras,
listados no item 4. Produtos e/ou Serviços;
8.30. A CONTRATADA para aplicação dos treinamentos das normas regulamentadoras,
elaboração e  emissão  laudos e  programas,  listados  no  item 4.  Produtos  e/u  Serviços,
deverá  considerar  o  atendimento  normativo  referente  a  legalidade  e  habilitação  dos
profissionais que desenvolverão, aplicarão e elaborarão os produtos e serviços;
8.31. A  CONTRATADA deverá  apresentar  atestado  de  capacidade  Técnica  dos
Profissionais e, comprovar experiência em elaboração de laudos técnicos;
8.32. A  CONTRATADA deverá  dispor  dos  profissionais  necessários  à  execução  dos
serviços descritos, prevendo substitutos, no caso de possíveis ausências;
8.33. Para a elaboração do  PPRA,  deverão ser indicados, profissionais Engenheiro de
Segurança  do  Trabalho  e  Técnico  de  Segurança  do  Trabalho,  que  realizarão  visitas
técnicas  em  cada  unidade/  secretaria  para  a  realização  das  inspeções  e  medições
indicadas;
8.34. Para atualização do PCMSO deverá ser indicado um Médico do Trabalho que será
Coordenador do Programa;
8.35. Para a elaboração/atualização dos laudos referentes ao LITP e LTCAT esta deverá
ser feita nos setores e funções das secretarias do Município e obedecer às orientações nas
Normas Regulamentadoras vigentes, sobretudo NR-15 e NR-16 e da Portaria MS/ SUS
nº 453/ 98;
8.36. A  CONTRATADA emitirá  Relatório  Anual  do  PCMSO,  com informações  dos
atendimentos realizados durante a vigência do contrato e emitido no fim da vigência do
PCMSO conforme regulamenta a NR 07;
8.37. Em  cada  unidade/  secretaria  será  feita  a  inspeção  e  as  medições  indicadas,
obedecendo,  no  mínimo  as  Normas  Técnicas  Regulamentadoras  do  Ministério  do
Trabalho e Emprego,  principalmente as  NRS-07, 09,  10,  15,  16,  17 e  32,  Decreto nº
93.412/ 86 (Eletricidade), Normas de Higiene Ocupacional (NHO), Constituição Federal
de 1988 e Normas da ANVISA;
8.38. O  PPRA,  LTIP  e  LTCAT  serão  compostos,  no  mínimo,  pelas  informações
fornecidas  pela  CONTRATANTE em Anexo,  compondo informações  solicitadas pela
CONTRATADA para cumprimento da NR 09;
8.39. A  CONTRATADA deverá  assumir  a  responsabilidade  por  todas  e  quaisquer
informações  necessárias  ou  solicitadas  por  Autoridades  constituídas  referentes  aos
serviços e atendimentos prestados à Contratante pela Contratada, no período de vigência
do contrato;
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8.40. A CONTRATADA deverá elaborar prontuário médico para registro da consulta na
ficha  clínica  ocupacional,  fornecendo  na  vigência  do  contrato  para  o  Novo  Médico
Coordenador do PCMSO, os arquivos referentes aos atendimentos, de forma física e/ou
digital.
8.41. A CONTRATADA deverá realizar os atendimentos e lançamentos de informações
de SST em Sistema Informatizado de gestão de SST para posterior emissão do arquivo
em formato “.xml”, exigência do eSocial, quando em vigor;
8.42. A  CONTRATADA  realizará  acompanhamento  mediante  consulta  e  a
identificação  de  casos  de  absenteísmo  recorrentes  de  CID  e  avaliação  de
procedimento de Readaptação de Função, para atender a legislação vigente.
8.43.A CONTRATADA realizará treinamento de utilização de Sistema Informatizado,
aos colaboradores designados pela  CONTRATANTE, com as formas de utilização dos
recursos de Recursos Humanos, Absenteísmo,  CAT, Relatórios Legais e Operacionais,
eSocial, PPP, Ordem de Serviço, Mapa de Risco e Treinamentos. 
8.44.. A CONTRATADA deverá fornecer perfil de acesso aos colaboradores designados
pela CONTRATANTE para que façam a utilização do Sistema, bem como a inserção de
informações e emissão de relatórios de gestão.
8.45.A  CONTRATADA  deverá  dar  suporte  técnico,  por  e-mail  ou  telefone,  sobre  a
utilização do sistema informatizado, disponibilizando canal de acesso para resolução de
inconsistências e dúvidas.  Resposta  a solicitações enviadas por este  meio deverão ser
fornecidas pela CONTRATADA em até 72 horas úteis.
8.46 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e  qualquer  assunto  de  interesse  do CONTRATANTE,  ou  de  terceiros  de  que  tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, sobretudo no que se refere
às condições médicas;
8.47. Indicar  ao CONTRATANTE  o  nome  de  seu  preposto  ou  empregado  de
competência, com um substituto na sua ausência, para manter entendimentos e receber
comunicações ou transmiti-las aos fiscais do presente objeto;
8.48. Instruir a sua equipe sobre as normas do CONTRATANTE.
8.49. Conceder à CONTRATANTE, ao final do Contrato, o banco de dados referente ao
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho e demais informações pertencentes
ao Município.
8.50 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que
trabalham sob sua supervisão.
8.51 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância
de normas vigentes.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1.  Durante o período de vigência,  este  Contrato  será acompanhado e  fiscalizado por
servidor do CONTRATANTE, devendo este:
9.1.1. Promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA e
seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
9.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;
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9.1.3.  Solicitar  ao  Prefeito  Municipal,  as  providências  que  ultrapassarem  a  sua
competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução
deste Contrato.
9.2.  A ação  da  fiscalização não exonera  a  CONTRATADA  de  suas  responsabilidades
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

10.1.  O  objeto  deste  instrumento  será  recebido  pelo  servidor  designado  para  o
acompanhamento  do  contrato,  de  forma  provisória,  imediatamente  após  efetuada  a
execução, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e
perfeitas condições de funcionamento e segurança.
10.2. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias, se achado conforme, dar-se-á o recebimento
definitivo, para a liberação do pagamento. Caso a execução esteja em desacordo com o
contrato e a proposta a CONTRATADA terá igual prazo para a troca ou a reparação das
incorreções.
10.3. Os serviços serão prestados na forma contratual e recebidos mensalmente, de acordo
com sua  execução,  pela  Prefeitura  Municipal  de Lucas  do  Rio  Verde,  mediante  termo
circunstanciado de recebimento,  na figura  de pessoa designada,  que deverá  atestar  seu
recebimento.
10.4. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será feita ao
final do mês.
10.5.  Serão  recebidos  de  acordo com o que dispõe  o  as  alíneas  a  e  b,  I,  art.  73,  Lei
8.666/93.
10.6. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo
com o contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da  CONTRATADA, sem que
isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais. 
10.7.  Pelo não cumprimento deste  item,  os  serviços  serão tidos  como não executados,
aplicando-se as sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1.  Caso  a  CONTRATADA ensejar  o  retardamento  da  execução  do  certame,  não
mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de
Municipal de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os
motivos  determinantes  da  punição ou até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a
própria autoridade que aplicou a pena.
11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas - TCE/MT
e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das demais cominações.
11.3.  No  caso  de  inadimplemento,  a  CONTRATADA estará  sujeita  às  seguintes
penalidades:
11.3.1. Advertência;
11.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do
objeto, até o 2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis – CEP 78.455-000 – Tel. (65) 3549-8300 – CNPJ 24.772.246/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

11.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso
superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual;
11.3.4.  Multa  de  até  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  Contrato,  no  caso  da
EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como
nos demais casos de inadimplemento contratual;
11.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o este Município por período não superior a 2 (dois) anos; 
11.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
11.3.7.  A  aplicação  da  sanção  prevista  no  item  11.3.1.,  não  prejudica  a  incidência
cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., principalmente sem
prejuízo  de  outras  hipóteses,  em caso  de  reincidência  de  atraso  na  entrega  do  objeto
licitado  ou  caso  haja  cumulação  de  inadimplemento,  facultada  a  defesa  prévia  do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
11.4.  As  sanções  previstas  nos  itens  11.3.1.,  11.3.5.,  11.3.6.,  poderão  ser  aplicadas
conjuntamente  com  os  itens  11.3.2.,  11.3.3.,  11.3.4.,  facultada  a  defesa  previa  do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3., reserva-se ao órgão contratante o
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificação.
11.6.  A segunda adjudicatária,  ocorrendo  a  hipótese  do  item anterior,  ficará  sujeita  às
mesmas condições estabelecidas neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA RESCISÃO E EXTINÇÃO
12.1.  O inadimplemento das  cláusulas  e  condições  estabelecidas  neste  instrumento por
parte  da  CONTRATADA,  assegurará  ao  CONTRATANTE o  direito  de  dá-lo  por
rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento.
12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou
extrajudicial, quando:
12.2.1.  Constar  de  relatório  firmado  pelo  servidor  designado  para  acompanhamento  e
fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente
ao descumprimento das obrigações ajustadas;
12.2.2  Constar  do  processo,  a  reincidência  da  CONTRATADA em  ato  faltoso,  com
esgotamento de todas as outras sanções previstas;
12.2.3.  Ocorrer  atraso  injustificado,  a  juízo  do  CONTRATANTE,  na  execução  dos
serviços;
12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.
12.3.  Pode ocorrer  rescisão  amigável,  por  acordo entre  as  partes,  reduzida a  termo no
processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE
e esta conveniência seja devidamente justificada.
12.4.  A rescisão  amigável  será  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  da
autoridade competente.
12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.
12.6. Será considerado extinto o presente instrumento contratual, sempre que ocorrer uma
das condições dispostas abaixo:
12.6.1. Advento do termo contratual;
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12.6.2. Rescisão;
12.6.3. Anulação;
12.6.4. Falência ou extinção da empresa.
12.7.  Caso  haja  a  rescisão  antecipada  ou  no  término  do  prazo  contratado,  a
CONTRATADA concede  o  direito  à  CONTRATANTE,  de  reter  o  valor  mensal  do
respectivo mês da prestação dos serviços, até que a  CONTRATADA apresente todos os
documentos  comprobatórios  de  pagamentos  efetuados  quanto  aos  direitos  trabalhistas,
fiscais e tributários, do período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS

13.1.  A  CONTRATADA reconhece  os  direitos  do  CONTRATANTE,  relativos  ao
presente Contrato e abaixo elencados:
13.1.1. Modificá-lo,  unilateralmente,  para melhor adequação às finalidades do interesse
público, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº
8.666/93;
13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65,
da Lei nº 8.666/93.
14.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data  de  apresentação da  proposta,  exceto  por  força  de  legislação ulterior  que  assim o
permita.
14.3. Os preços dos serviços apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis
de acordo com a legislação vigente.
14.4. Os preços poderão ser reajustados de ofício ou a pedido, após o interregno de 06
meses da apresentação da proposta,  devendo a contratada demonstrar  através de Notas
Fiscais do mesmo distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual.
14.5. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante,
que importe na variação substancial do custo de aquisição do produto junto ao distribuidor,
devidamente justificado e demonstrado pela Contratada.
14.6.  Somente  haverá  revisão  de  valor  quando  o  motivo  for  notório  e  de  amplo
conhecimento  da  sociedade,  não  se  enquadrando  nesta  hipótese  simples  mudança  de
fornecedor ou de distribuidora por parte da Contratada;
14.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não
retirado, e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.
14.8.  Os  reajustes  e  as  revisões  preços  não  ficarão  adstritas  a  aumento,  devendo  o
fornecedor repassar ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus
respectivos percentuais.
14.9.  Tais  recomposições  poderão  ser  espontaneamente  ofertadas  pelo  fornecedor  ou
requeridas pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
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15.1. A CONTRATADA deverá observar para que durante toda a vigência do contrato,
seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

16.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e
de seus eventuais aditivos, no Diário Oficial de Contas – TCE.
16.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos,
correrão por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO

DO CONTRATO

17.  A execução  do  presente  contrato  e  aos  casos  omissos  aplicam-se  as  disposições
contidas na Lei n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n°. 10.520, de
17 de julho de 2002 e Decreto n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1.  O Foro da Comarca  de Lucas  do Rio  Verde  é  competente para dirimir  questões
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E,  por  estarem de acordo,  depois  de  lido  e  achado conforme,  foi  o  presente  Contrato
lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo.

Lucas do Rio Verde - MT,11 de Setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

BIOSEG SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA

CONTRATADA
Willian de Lima

Proprietário

Testemunhas:

Nome: Jose Luiz Picolo 
CPF:174.407.501-87 

Nome Simone Ferreira Dias Garbossa 
CPF:885.371.701-78 
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