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PREÂMBULO 
 

Torna-se público que o Crea-RJ, por meio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
sediado na Rua Buenos Aires, nº 40 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento por menor 
preço por lote, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do 
Decreto nº 9.507, de 2018, do Decreto nº 7.746, de 2012, 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 2006, 
da Lei nº 11.488, de 2007, do Decreto n° 8.538, de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
Data da sessão: 26/12/2019 
Horário: 11h 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho, visando atender às 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social, relacionadas à 
saúde e ao bem-estar dos empregados, atendendo ao abaixo discriminado, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 
1.1.1. LOTE 1 
1.1.1.1. prestação de serviços de medicina do trabalho, para elaboração de: 
1. gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco,  
2. realização de exames médicos periódicos,  
3. exames complementares,  
4. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07.  

 
1.1.2. LOTE 2 
1.1.2.1. prestação de serviços de engenharia do trabalho, para elaboração de:  
1. PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09,  
2. LI - Laudo de Insalubridade - NR 15 e  
3. LP - Laudo de Periculosidade - NR 16. 
 
1.1.3. LOTE 3 
1.1.3.1. prestação de serviços multidisciplinares, para elaboração de:  
1. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015,  
2. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015 e  
3. Ergonomia - NR 17. 
 
1.2. A licitação será realizada em 3 (três) lotes, formados por itens, facultando-se à 
Licitante a participação no(s) lote(s) que for(em) de seu interesse, devendo oferecer 
proposta para todos os itens que os compõem. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos, quanto às especificações do objeto. 
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2. DOS RECURSOS E VALORES ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1. O valor total estimado para esta contratação é de R$ R$ 147.999,34 (cento e 
quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), 
sendo os respectivos valores máximos por lote, abaixo identificados, correndo à conta da 
dotação orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.04.010 – Serviços de Medicina do Trabalho. 
 

Lote 1 – Serviços de Saúde e Medicina do Trabalho 
Descrição Valor Anual (R$) 

Gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco 35.086,54 
Realização de exames médicos periódicos 4.356,48 
Exames complementares  3.633,95 
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07 7.200,84 

TOTAL (R$) 50.277,82 
 

Lote 2 – Serviços de Engenharia do Trabalho 
Descrição Valor Anual (R$) 

PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09 11.006,88 
LI - Laudo de Insalubridade - NR 15 16.203,12 
LP - Laudo de Periculosidade - NR 16 16.203,12 

TOTAL (R$) 43.413,12 
 

Lote 3 – Serviços Multidisciplinares 
Descrição Valor Anual (R$) 

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015 7.501,20 
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015 16.203,12 
Ergonomia - NR 17 30.604,08 

TOTAL (R$) 54.308,40 
 
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 
www.comprasgovernamentais.gov.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. A 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. 
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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. Somente poderão participar deste Pregão as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte interessadas, 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, e 
perante o Sistema Eletrônico Comprasnet, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.comprasnet.gov.br, conforme item 3, e que satisfaçam às condições deste Edital e seus 
Anexos. 
4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as Licitantes interessadas em participar deste 
Pregão deverão dispor de o certificado digital, chave de identificação e senha pessoal, obtidas 
junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização. 
4.1.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Crea-RJ responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
4.2. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que:  
4.2.1. estejam proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 
4.2.2. não atendam às condições deste Edital e seus Anexos; 
4.2.3. sejam estrangeiras e que não tenham representação legal no Brasil, com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.2.4. se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993, 
possuindo, entre seus sócios, servidor, conselheiro ou dirigente do Crea-RJ; 
4.2.5. estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
4.2.6. sejam entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.2.7. sejam organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU - Plenário); 
4.2.8. sejam instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05/2017); 
4.2.9. sejam integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum.  
 
4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços 
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 
intermediação ou subcontratação, sendo a elas estendidas os benefícios previstos para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando elas atenderem ao disposto no art. 34 
da Lei nº 11.488, de 2007. 
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4.4. 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. 
 
4.4.1. 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 nº 7.203, de 04 de junho de 2010). 
 
4.5. 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 no Crea-RJ. 
 
4.6. Como condição para participação no Pregão, a Licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
 
4.6.1. 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, 
sendo que a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos; 
4.6.3. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4.6.5. 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; 
4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
4.6.7. 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; 
4.6.8. que o serviço será prestado por empresa que comprove o 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 1991. 
 
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a Licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
5.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. As 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.  
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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. As 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 à 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 da Licitante melhor 
classificada 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. A Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

  
6.1.1. valor anual do lote; 
6.1.2. descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência.  
 
6.2. Todas 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. 
  
6.4. A Licitante é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários, sendo 
que, 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. 
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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 a Licitante ou a 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. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 18, § 5º-C, 
inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei Complementar nº 123, de 2006.  
 
6.8. A apresentação das propostas implica na obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o respectivo Termo de 
Referência, assumindo a proponente o compromisso de executar os serviços segundo o que 
consta nele disposto. 
 
6.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
 
6.11. As Licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas, por parte da Contratada, pode 
ensejar a sua 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 a Licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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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. 
 
7.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
as Licitantes. 
 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do lote. 

 
7.6. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.7. A Licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  
 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de 200,00 (duzentos reais). 
 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que as Licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 
7.13. Não havendo novos lances, na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
7.14. Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, sendo a ocorrência comunicada imediatamente 
à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
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7.16. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
  
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da Licitante.  
 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes, para a recepção dos lances. 
 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
 
7.20. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
 
7.21. Caso a Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 
de lances). 
 
7.22.1. 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, aos serviços: 
7.22.1.1. prestados por empresas brasileiras;  
7.22.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
7.22.1.3. 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. 
 
7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  
 
7.24. 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. 
 
7.24.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (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.  
 
7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, 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 nº 10.024, de 2019.  
 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 
VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017, que:  
 
8.2.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
8.2.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 
8.2.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
8.2.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
8.2.4.1. Quando a 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: 
8.2.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
8.3. 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 nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
8.3.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais Licitantes. 
 

8.4. Para fins de análise da proposta, quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita da área requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 
 
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
da Licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
9. DA HABILITAÇÃO  
 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante detentora 
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 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
 
9.1.1. SICAF; 
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 
 
9.1.3. 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. 
9.1.3.1. 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. 
9.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.3.1.2. A Licitante será convocada para manifestação, previamente à sua 
desclassificação. 
 
9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a Licitante inabilitada, por 
falta de condição de participação. 
 
9.1.5. 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 das Licitantes será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
 
9.2.1. A interessada, 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 da 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 da 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, a Licitante será 
convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ 

 
EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019 

 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2019400276 

 
UASG CREA-RJ: 389090 

 

 

Rua Buenos Aires, nº 40, 9º - Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.070-020                                       
Telefone: (21) 2179-2091 - Fax: (21) 2179.2028 

Endereço Eletrônico: licitacrea@crea-rj.org.br - Home-page: http://www.crea-rj.org.br 

    

12 

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 a 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 
aqueles 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., as 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. 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. 
9.8.3. 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. 
9.8.4. 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. 
9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País. 
9.8.6. 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.  
9.8.7. 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; 
 
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); 
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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 a Licitante seja considerada isenta 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 da Licitante, com 
data de emissão não superior a 6 (seis) meses, com relação à data da sessão pública; 
 
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. 
9.10.2.3. Caso a Licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 
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, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 
ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
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Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 
9.11. Qualificação Técnica:  
9.11.1. Para o Lote 1, a Licitante deverá comprovar registro no Conselho Regional de 
Medicina - CRM, em plena validade, possuindo um médico do trabalho, em seu quadro de 
prestadores de serviços profissionais, portador de certificado de conclusão de curso de 
especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador do 
certificado de residência médica, em área de concentração em saúde do trabalhador ou 
denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência, do Ministério 
da Educação, ambos ministrados por universidade ou faculdade que mantenha curso de 
graduação em medicina, com registro no referido Conselho. 
9.11.1.1. Para a contratação, deverá ser comprovado o registro da Licitante no Conselho 
Regional de Medicina do Rio de Janeiro - CREMERJ. 
 
9.11.2. Para o Lote 2, a Licitante deverá comprovar registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - Crea, em plena validade, possuindo um engenheiro de segurança 
do trabalho como responsável técnico e, pelo menos, um Técnico de Segurança do Trabalho 
em seu quadro técnico. 
9.11.2.1. Para a contratação, deverá ser comprovado o registro da Licitante no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ, acompanhado da 
apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à 
contratação, sob pena de aplicação das sanções previstas para a inadimplência total. 
 
9.11.3 Para o Lote 3, atividades multidisciplinares, tais como LTCAT, PPP, Ergonomia 
deverá a Licitante comprovar o registro no respectivo Conselho de Fiscalização, possuindo 
responsáveis técnicos devidamente habilitados e também registrados nos respectivos 
Conselhos. 
9.11.3.1. Para a contratação, deverá ser comprovado o registro da Licitante no respectivo 
Conselho Regional, no Rio de Janeiro. 
 
9.11.4. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto do lote pertinente, mediante a apresentação 
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado (art. 30 da Lei 
nº 8.666, de 1993), sendo: 
9.11.4.1. no caso do Lote 1, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de 
Medicina; 
9.11.4.2. no caso do Lote 2, a qualificação técnica profissional deve ser comprovada por 
meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo Crea competente, em nome do seu 
responsável técnico, acompanhada do respectivo Atestado de Capacidade Técnica, emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrada no respectivo 
Conselho; 
9.11.4.3. no caso do Lote 3, devidamente registrado no respectivo Conselho; 
9.11.4.4. Os atestados, para os três Lotes, deverão referir-se a serviços prestados, no 
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente, com aceitação somente daqueles 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, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 
2017.   
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9.11.4.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, 
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a 
uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017. 
 
9.12. Em relação às Licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 
complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017: 
 
9.12.1. relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o 
disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.12.2. declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 
um dos cooperados indicados; 
9.12.3. comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço;  
9.12.4. registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.12.5.  comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 
que executarão o contrato; e 
9.12.6.  os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de 
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença 
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões 
seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação; 
9.12.7. a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da 
Lei nº 5.764, de 1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
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 da vencedora acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação. 
 
9.14. Caso seja constatada a existência de alguma restrição, no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista, a Licitante será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração da vencedora, comprovar a regularização, sendo que o prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério do Crea-RJ, quando requerida pela Licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
 
9.15. A não regularização fiscal e trabalhista, no prazo previsto no subitem anterior, 
acarretará a inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação das Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observados 
os mesmos procedimentos.  
9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
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9.17. Será inabilitada a Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
 
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a Licitante 
será declarada vencedora. 
 
10.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final da Licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 
2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo representante legal da Licitante; 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência da Licitante vencedora, 
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. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional e o valor global em 
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993). 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
10.4. 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. 
 
10.5. 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 outra Licitante. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. O Pregoeiro declarará a vencedora e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá 
o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer Licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões 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 da Licitante, quanto à intenção de recorrer, 
importará a decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, a 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 da 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 a Licitante 
declarada vencedora 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, de 
2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances.  
 
12.2. Todos as Licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado à Licitante declarada vencedora, 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 CONTRATO 
 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Contrato. 
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15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o 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 Contrato, o Crea-RJ poderá encaminhá-lo para assinatura, por meio 
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no mesmo prazo acima, a contar da data de 
seu recebimento.  
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pelo Crea-RJ. 
 
15.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme 
previsão constante no Termo de Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Edital.  
 
15.4. Previamente à contratação, o Crea-RJ 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. Para assinatura do Contrato, no caso de a empresa declarada vencedora do 
certame não estiver inscrita no SICAF, esta deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 
15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a contratada 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, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pela Licitante, durante a vigência do 
contrato. 
 
15.6. Na hipótese de a vencedora da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, o Crea-RJ, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis, poderá convocar outra 
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. 
 
16. DO REAJUSTE 
 
16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Edital. 
 
17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Edital. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
18.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Edital. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ 

 
EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019 

 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 2019400276 

 
UASG CREA-RJ: 389090 

 

 

Rua Buenos Aires, nº 40, 9º - Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.070-020                                       
Telefone: (21) 2179-2091 - Fax: (21) 2179.2028 

Endereço Eletrônico: licitacrea@crea-rj.org.br - Home-page: http://www.crea-rj.org.br 

    

19 

19. DO PAGAMENTO 
 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência nº 
016/2019-CDHU, anexo a este Edital. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
  
20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3. apresentar documentação falsa; 
20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6. não mantiver a proposta; 
20.1.7. cometer fraude fiscal; 
20.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 
20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as 
Licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
 
20.3. A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
20.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
20.3.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta da Licitante; 
20.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Crea-RJ, pelo prazo de até 
dois anos; 
20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
20.3.4.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 
20.1. deste Edital. 
20.3.5. 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 o Crea-RJ pelos prejuízos causados. 
 
20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
20.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, 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, 
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com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
 
20.6. 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 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
20.7. 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.  
 
20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta da Licitante, o Crea-RJ poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
 
20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Licitante/Adjudicatária, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999. 
 
20.10. 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. 
 
20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacrea@crea-
rjorg.br 
 
21.3. 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. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
21.5. 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. 
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21.6. 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. 
 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e o Crea-RJ. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
22.2. 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. 
   
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
22.4. 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. 
 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
22.6. 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.  
 
22.7. As 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. 
 
22.8. 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. 
 
22.9. 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. 
 
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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22.11.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://novoportal.crea-rj.org.br/gestao-transparente/licitacoes-e-contratos/licitacoes/  
 
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.12.1. Anexo I - Termo de Referência; 
22.12.2. Anexo II – Modelo da Proposta de Preços; 
22.12.3. Anexo III – Minuta de Termo de Contrato. 
 

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2019. 
 

Selma Regina de Moraes 
Matrícula 1012 - OAB/RJ 70.803 

Supervisora da Unidade de Apoio aos Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2019 – CDHU 
OBS: havendo divergência entre as especificações constantes no sistema eletrônico e as contidas neste 
Termo de Referência, prevalecerão estas. 
 
1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de saúde e segurança do 
trabalho, visando atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, relacionadas à saúde e ao bem-estar dos empregados, atendendo ao 
abaixo discriminado:  
 
1.1.1. Lote 1- prestação de serviços de medicina do trabalho, para elaboração de: 
1. gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco,  
2. realização de exames médicos periódicos,  
3. exames complementares,  
4. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07.  

 
1.1.2.  Lote 2 - prestação de serviços de engenharia do trabalho, para elaboração de:  
1. PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09,  
2. LI - Laudo de Insalubridade - NR 15 e  
3. LP - Laudo de Periculosidade - NR 16. 
 
1.1.3.  Lote 3 - prestação de serviços de multidisciplinares, para elaboração de:  
1. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015,  
2. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015 e  
3. Ergonomia - NR 17. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Os programas de segurança e saúde ocupacional trazem benefícios a todos os empregados, 
por prevenirem as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. 
 
As ações de prevenção possibilitam identificar, avaliar e controlar situações de risco e 
promover a proteção da saúde no local de trabalho, proporcionando, assim, um ambiente 
mais seguro e saudável para todos. 
 
A contratação visa prover plano de emergência, para ações em caso de acidente ou evento 
não desejado, nas instalações do Crea-RJ, e atendimento das determinações da NRs. 
 
Os exames complementares são para os empregados que trabalham expostos aos riscos 
iminentes em suas áreas de atuação. 
 
A solicitação do médico in loco, além de vistoriar atestados médicos, embasando ações de 
saúde, visa manter um ambiente saudável, para que as pessoas possam se sentir melhores, 
produzindo de forma saudável e equilibrada, poupando gastos com faltas, substituições, 
licenças, entre outros, consequentemente, trazendo bons resultados para o Crea-RJ, já que 
os cuidados com os empregados vão além dos benefícios, como, por exemplo, a contratação 
de plano de saúde. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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3.1. Serviços 
3.1.1. atender um quadro de 350 (trezentos e cinquenta) empregados, lotados nas diversas 
dependências do Crea-RJ, conforme abaixo:  
 

Locais 
Número de 

Empregados 

 Sede 226 

 Coordenações Regionais e Inspetorias/Postos no Estado do Rio de Janeiro, conforme item 3.1.5. 124 

3.1.2. cumprir as Normas Regulamentadoras e a legislação previdenciária, a seguir 
identificadas: 

 
Normas Regulamentadoras e Legislação Previdenciária 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO NR 07 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA NR 09 

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP IN 77/2015 

 
3.1.3. A obrigatoriedade da implantação do PCMSO é decorrente da NR 07, em seu item 
7.1.1., que determina: 
 
“7.1.1. Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores”. 

 
3.1.4. A prestação do serviço consiste em: 
a) assessoramento e orientação técnica, quanto à legislação referente à segurança e saúde 
no trabalho; 
b) elaboração de documentos obrigatórios legalmente, bem como o planejamento das ações 
a serem desenvolvidas no período de vigência do contrato, contendo metas, prioridades, 
cronograma de ação, forma de registro e de divulgação; 
c) coordenação da execução das ações estabelecidas no planejamento aprovado, a fim de 
cumprir as NRs contempladas no contrato; 
d) emissão de relatórios mensais, semestrais e anuais, informando as ações implementadas 
e resultados alcançados no período; 
e) dispor dos profissionais necessários à execução dos serviços descritos, prevendo 
substitutos, no caso de possíveis ausências; 
f) assumir a responsabilidade por todas e quaisquer informações necessárias ou solicitadas 
por autoridades constituídas, referentes aos serviços e atendimentos prestados ao Crea-RJ; 
g) todas as ações desenvolvidas pela empresa contratada deverão ser previamente 
aprovadas pelo Crea-RJ. 
 
3.1.5. Locais de funcionamento do Crea-RJ, com suas respectivas áreas, para prestação do 
serviço: 
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Localidade Endereço Dias Horário 
Área 

aproximada 
(m²) 

Rio de Janeiro Rua Buenos Aires, 40 - Centro - Rio de Janeiro 2ª à 6ª 8h30 às 17h30 7.500 

Volta Redonda Rua 21, 48 – Vila Santa Cecília 2ª à 6ª 8h às 17h 180 

Angra dos Reis Rua Professor Lima, 160 - Sala 101 – Centro 2ª à 6ª 8h às 17h30 50 

Barra do Piraí Rua Paulo de Frontin, nº 139 – Sala 301 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 40 

Paraty 
Av. Roberto Silveira 149 – Shopping Parati - Sala 5 – 
Portão de Ferro II 4ª feira 9h às 16h 25 

Resende Rua Vila Adelaide, 201 – Jardim Brasília 2ª à 6ª 9h às 17h30 180 

Valença Rua Rafael Januzzi, 15 - Sala 406 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 50 

Vassouras Praça Martinho Nóbrega, 40 - Centro 3ª e 5ª 9h30 às 16h 35 

Posto 
Eletronuclear 

Rodovia Governador Mário Covas – Antigo Prédio do 
Comissionamento km517 – Sala B – Usina Nuclear 
Cunhambebe – Angra dos Reis 

2ª, 3ª, 
5ª e 6ª 7h30 às 16h30 20 

Petrópolis Rua Monsenhor Bacelar, 128 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 170 

Miguel Pereira Rua Áurea Pinheiro, 133 – loja 8 - Shopping 
Flamboyant – Centro 

2ª à 6ª 9h às 17h30 35 

Nova Friburgo Praça Pres. Getúlio Vargas, 105 - sala 206 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 70 

Cantagalo Rua Getúlio Vargas, 287 - Sala 205 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 40 

Teresópolis Av. Lúcio Meira, 330 - sala 201 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 40 

Três Rios Rua Dr. Walmir Peçanha, n°20 – sala 315 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 50 

Niterói Av. Roberto Silveira, 245 – Icaraí 2ª à 6ª 9h às 17h30 110 

Magé Av. Simão da Motta, 578 - sala 303 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 40 

Maricá Av. Roberto Silveira, 140 – s/404 – Ed. CEM – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 25 

Itaboraí Rua Dr. Pereira dos Santos, 130 - sala 213 – Centro 2ª à 6ª 8h às 17h 35 

São Gonçalo Rua Alfredo Backer, 115 - salas 204/205 – Mutondo 2ª à 6ª 8h às 17h 50 

Barra da Tijuca Av. das Américas, 3.939 - bloco 2 - loja U - Parque 
das Rosas 

2ª à 6ª 9h às 17h30 80 

Campo Grande Estrada do Cabuçu, 271 - loja J 2ª à 6ª 9h às 17h30 50 

Duque de Caxias Rua Mal. Deodoro, 557 – s/406 – Bairro 25 de Agosto 2ª à 6ª 9h às 17h30 65 

Ilha do Governador Estrada do Galeão, 2.500/201-B 2ª à 6ª 9h às 17h30 35 

Nova Iguaçu Rua Dom Walmor, 383 - sala 208 – Centro 2ª, 4ª, 6ª 9h às 17h30 60 
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Itaguaí Rua Curvelo Cavalcanti, 189 - sala 311 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 110 

Macaé Rua Dr. Zamenhoff, 61 – Centro 2ª à 6ª 8h às 17h30 160 

Búzios 
Av. José Bento Ribeiro Dantas, 5400 – s/6 – 
Manguinhos 2ª à 6ª 9h às 17h30 52 

Araruama 
Av. Nilo Peçanha, 259 - salas 302 e 303 – Centro – 
Edifício Navega 2ª à 6ª 8h às 17h30 100 

Cabo Frio Av. Nilo Peçanha, 73 - loja 5 – Centro 2ª à 6ª 8h às 17h 75 

Rio das Ostras Rua do Flamengo, 668 – Liberdade 2ª à 6ª 8h às 17h 70 

Campos dos 
Goytacazes 

Rua Salvador Correa, 68 – Centro 2ª à 6ª 9h às 17h30 180 

Itaocara Rua Cel. Pita de Castro, 230 - loja 102 – Centro 3ª e 5ª 9h às 16h 40 

Itaperuna Av. Zulamith Bittencourt, 300/101 – cobertura – 
Bairro Cidade Nova 

2ª à 6ª 9h às 17h30 150 

Santo Antônio de 
Pádua 

Rua Florismundo Decnop, 440 – loja 03 – Centro 2ª, 4ª, 6ª 9h às 13h30 50 

 
3.1.6.  Quantitativo e ocupação dos empregados, por localidade: 
0 - Sede - Rio de Janeiro 
1 - Coordenação Regional Sul - COSL - Regional Volta Redonda e inspetorias 
2 - Coordenação Regional Serrana - CORS - Regional Petrópolis e inspetorias 
3 - Coordenação Regional Metropolitana Leste - COML - Regional Niterói e inspetorias 
4 - Coordenação Regional Metropolitana - CORM - Regional Rio de Janeiro e inspetorias 
5 - Coordenação Regional Leste - CORL - Regional Macaé e inspetorias 
6 - Coordenação Regional Norte - CORN -  Regional Campos e inspetorias 
 
3.1.6.1. O quantitativo está por Regional, porém as visitas são estendidas também aos 
endereços das Inspetorias, conforme tabela 3.1.5. 
 
QUANTITATIVO POR CARGO / LOCAL / REGIONAIS 

Cargos e Tarefas Sede COSL CORS COML CORM CORL CORN 

Agente de atendimento - atendimento ao 
público (8h) e atendimento telefônico (6h)  23 9 7 5 8 9 4 

Agente de fiscalização - fiscalização externa, 
com visitas a diversos locais no Estado 8 6 3 9 9 11 2 

Artífice de manutenção predial - manutenção 
elétrica, hidráulica, mecânica e afins 

1 0 0 0 0 0 0 

Ascensorista - transporte de pessoas por 
elevadores 

1 0 0 0 0 0 0 

Engenheiro civil - acompanhamento das obras 
internas 1 0 0 0 0 0 0 

Motorista - transporte de passageiros, cargas, 
documentos ou materiais 3 0 0 0 0 0 0 

Telefonista - operacionalização de 
equipamentos de telefonia 

1 0 0 0 0 0 0 

Vigia - vistoria do patrimônio após expediente, 
no período noturno 

1 0 0 1 0 0 0 
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Profissionais administrativos - nível médio 
(PAAD, PRAT) - tarefas técnico-administrativas, 
com o uso de computador, reuniões, análise e 
planejamento 

111 3 1 9 1 7 6 

Profissionais administrativos - nível 
superior (ESAS, ESLO, ESET: engenheiros, 
advogados, analistas sistema) - análise de 
processos, uso de computadores, reuniões e 
planejamento 

39 1 2 1 0 2 2 

Cargos de gerenciamento (procuradores, 
assessores, chefe gabinete, gerentes, 
coordenadores e supervisores) - coordenação de 
pessoas, gerenciamento de atividades e 
reuniões de planejamento 

36 1 1 1 1 1 1 

TOTAL: 350 225 20 14 26 19 30 15 

Nota: A CORM funciona no mesmo endereço da Sede, para os agentes de atendimento. 
   
3.1.7.  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
3.1.7.1. Elaboração do PPRA das localidades contratadas, em cumprimento à NR 09, 
observando as atividades e os riscos ambientais e psicossociais a que estão expostos os 
empregados, com finalidade de subsidiar a elaboração do PCMSO.  
3.1.7.2. Revisão e atualização, quando necessário ou pelo menos uma vez ao ano, de uma 
análise global do PPRA. 
3.1.7.3.  Os PPRA’s deverão conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 
a) planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

b) estratégia e metodologia de ação; 

c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 

d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA; 

e) antecipação; 

f) reconhecimento qualitativo e quantitativo dos riscos; 

g)estabelecimento de prioridade e metas de avaliação e controle, através da avaliação dos 
riscos e da exposição dos trabalhadores;  
h) definição das medidas de controle. 
3.1.7.4. Sempre que for necessário ou por solicitação do Crea-RJ, avaliar ‘in loco’ atividades 
e processos de trabalho, bem como dos riscos ambientais, para definições das ações do 
programa a serem implementadas. 
3.1.7.5. Emitir relatórios, no formato do E-Social, das visitas técnicas de acompanhamento 
do PPRA no qual deverão conter recomendações preventivas, críticas e pontos de melhorias, 
em todos os postos de trabalho do Crea-RJ, embasando o planejamento anual  
3.1.7.6.Elaborar programa de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s com orientações 
quanto ao uso e treinamento, quando necessário. 
3.1.7.7. possuir equipamentos devidamente calibrados para a realização de avaliações 
quantitativas necessárias. 
 
3.1.8. Laudos de Insalubridade e Periculosidade (LI e LP) 
3.1.8.1. Realizar inspeção e elaborar LI e LP e sempre que for detectada a necessidade ou 
quando solicitada pelo Crea-RJ, como também disponibilizar assistência técnica sobre o 
assunto, sempre em consonância ao disposto na legislação pertinente. 
3.1.8.2. O laudo de insalubridade deve ser elaborado em conformidade com os riscos 
identificados e quantificados no PPRA, quando cabível, observando a NR-15 e o de 
periculosidade pela NR-16. 
 
3.1.9. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
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3.1.9.1. Planejamento, a elaboração, a administração e a execução do PCMSO, bem como a 
assistência técnica sobre o assunto ao Crea-RJ, sempre em consonância com a legislação 
pertinente, após execução do PPRA. 
3.1.9.2. realizar o levantamento dos riscos físicos, bem como os riscos mecânicos e/ou de 
acidentes, apoiado no PPRA; 
3.1.9.3. Emitir, em receituário ou formulário específico, orientações ao Crea-RJ (restrições à 
atividade laboral), situações técnico ou legalmente incorretas a corrigir, riscos ambientais a 
neutralizar, etc; 
3.1.9.4. antecipar, reconhecer, identificar e propor medidas para neutralizar e/ou minimizar 
os agentes de riscos encontrados nos ambientes avaliados, apoiado no PPRA; 

 3.1.9.5. Para elaboração do PCMSO, deverá ser indicado um Médico do Trabalho  
coordenador;  
3.1.9.6. No caso de rescisão do contrato de prestação de serviços e/ou no caso do seu 
encerramento, todos os registros, informações e arquivos deverão ser repassados ao novo 
médico coordenador do PCMSO, a ser indicado pelo Crea-RJ, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos. 
 
3.1.10.  Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 

 3.1.10.1. Elaborar e administrar os PPP´s, bem como dar assistência técnica sobre o 
assunto ao Crea-RJ, sempre em consonância ao disposto na legislação pertinente, mantendo 
atualizados os PPP´S de todos os empregados, disponibilizados para impressão e entrega aos 
mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado, com a indicação dos responsáveis técnicos 
pelo PCMSO e PPRA, no formato do E-Social.  
 
3.1.11. Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT  
3.1.11.1. Realizar inspeção e elaborar LTCAT sempre que for detectada a necessidade ou 
quando solicitada pelo Crea-RJ, como também disponibilizar assistência técnica sobre o 
assunto, sempre em consonância ao disposto na legislação pertinente. 
3.1.11.2. O laudo de insalubridade deve ser elaborado em conformidade com os riscos 
identificados e quantificados no PPRA, quando cabível, observando a NR-15 e o de 
periculosidade pela NR-16. 
 
3.1.12.  Ergonomia 
3.1.12.1. Realizar estudo e levantamento das necessidades, propondo ações de melhoria 
ergonômicas em cada ambiente de trabalho bem como assistência técnica sobre o assunto à 
Contratante, sempre em consonância ao disposto na legislação pertinente, Norma 
Regulamentadora NR17 do MTE. 
3.1.12.2 Manter o Crea-RJ informado dos resultados das ações realizadas por meio de 
relatórios citados que incluirão, quando necessário, recomendações de ações corretivas e/ou 
preventivas. 
 
3.1.13.  Exames Médicos 
3.1.13.1. Realização obrigatória de Exames Médicos de Saúde Ocupacional, em 
conformidade com o disposto na NR-7, da Portaria nº 3.214/78, que serão orientados de 
acordo com as áreas em que o empregado irá desenvolver suas atividades, levando-se em 
conta os riscos ambientais e ergonômicos: 
 

Exame Ocorrência 
Prazo para marcação e 
realização da consulta 
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 Exame médico 
admissional 

antes de o trabalhador assumir suas atividades 05 (cinco) dias úteis 

 Exame médico 
periódico 

para ampliar as condições de prevenção, independente da 
faixa etária anual 

Exame de retorno 
 ao trabalho 

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, inclusive parto. 

até 48 horas 

 Exame de  
 mudança de função 

 obrigatoriamente, antes da data da mudança de função, 
entendendo-se por mudança de função toda e qualquer 
alteração de atividades, posto de trabalho ou de setor que 
implique na exposição do empregado a risco diferente 
daquele a que estava exposto anteriormente 

05 (cinco) dias úteis 

 Exame demissional 
no caso de demissão, desde que o último exame médico 
ocupacional não tenha sido realizado nos últimos 03 (três) 
meses 

48 horas, obrigatoriamente 

 
3.1.13.1.1. Realização dos exames médicos periódicos dos empregados lotados no edifício 
sede deverão ser efetuados neste mesmo local, em sala apropriada para tal e com 
cronograma de datas definido junto ao Crea-RJ. 
3.1.13.1.2. Realização dos exames médicos admissionais, de retorno ao trabalho, de 
mudança de função e demissionais, relativos aos empregados lotados no edifício sede, 
poderão ser efetuados neste mesmo local ou nas dependências da contratada. 
3.1.13.1.3. Realização dos exames médicos periódicos, admissionais, retorno ao trabalho, 
mudança de função, demissionais, dos empregados lotados fora da sede do Crea-RJ, deverão 
ser efetuados em clínicas conveniadas da contratada, nas respectivas localidades ou nas 
dependências da própria contratada nessas localidades, com emissão de laudos justificativos 
e com cronograma de datas definido junto ao Crea-RJ.. 
3.1.13.1.4. Realização dos exames complementares, se necessários, deverão ser solicitados 
por ocasião dos exames médicos admissionais e periódicos, para todos os empregados do 
Crea-RJ, em atendimento ao PCMSO, sendo custo e operacionalização de responsabilidade da 
contratada. 
3.1.13.1.5. Realização de exames complementares de Acuidade Visual, Audiometria 
Ocupacional, Avaliação Oftalmológica e Eletrocardiograma para 59 (cinquenta e nove) 
empregados, sendo: 

  
 Cargo  Número de empregados 

 Motoristas,  3 (três) 
 Telefonista  1 (um) 

 Engenheiro Civil de obras  1 (um) 
 Fiscais  54 (cinquenta e quatro) 

 
3.1.13.2. Atestar a aptidão física e mental para a função pretendida pelo empregado, 
através de Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, e nos exames de demissão obrigatória 
para cada um dos exames previstos no PCMSO, em três vias, que serão assinadas pelo 
empregado, sendo a 1ª via entregue ao Crea-RJ, a 2ª via ao empregado e a 3ª via será 
arquivada junto ao prontuário médico; 
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3.1.13.3. Agendar as consultas clínicas ocupacionais e/ou os exames de auxílio diagnóstico, 
conforme Planejamento Anual de Exames Médicos, com cronograma de datas definido junto 
ao Crea-RJ; 
3.1.13.4. Elaborar o prontuário médico para registro da consulta na ficha clínica ocupacional, 
que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO, os dados de avaliação 
clínica e complementar, conclusões e medidas aplicadas; 
3.1.13.5. Realizar as consultas clínicas ocupacionais com o subsídio prévio do PCMSO, 
relacionando por cargo, unidade e ocupação os desvios de saúde que devem merecer 
atenção. 
 
3.1.14. Programas de Acompanhamento 
3.1.14.1. Realizar programas preventivos na sede do Crea-RJ, indicando um médico do 
trabalho, in loco, exercendo jornada de 4 (quatro) horas semanais, em 01 (um) dia por 
semana, previamente definido entre a empresa contratada e o Crea-RJ, visando: 
3.1.14.1.1 O desenvolvimento de trabalhos com empregados, dentro dos perfis 
selecionados, de orientação à saúde, por meio de grupos temáticos, como: obesidade, 
tabagismo, alcoolismo, hipertensão e diabetes, além de palestras de saúde e workshops, 
garantindo um ambiente de trabalho agradável e seguro, poupando gastos com faltas, 
substituições, licenças, entre outros, sendo este um dos passos para a conquista de uma 
equipe saudável e, consequentemente, de efetiva produção, podendo ser transmitidas on line 

para as coordenações regionais e inspetorias. 
3.1.14.1.2 Apresentação e implementação do programa de acompanhamento dos 
empregados que fazem controle médico e/ou que estejam afastados por motivo de doença 
ou acidente. 
3.1.14.1.3 Organizar palestras das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, levando a 
importância da prevenção da saúde aos funcionários, podendo ser transmitidas on line para 
as coordenações regionais e inspetorias. 
3.1.14.1.4. Participação e orientação no planejamento e execução dos programas de 
treinamento das equipes de atendimento de primeiros socorros/brigadistas; 
3.1.14.1.5.  Quando for demandada pelo Crea-RJ ou detectada pelo médico do trabalho a 
necessidade de avaliação com profissional da área de saúde mental, será de responsabilidade 
da Contratada solicitar ao empregado a avaliação e parecer de um especialista da área, que 
será anexado no prontuário do empregado. Caso detectada necessidade de tal 
acompanhamento, orientar o empregado quanto ao tratamento com profissional e manter 
controle e acompanhamento do processo. 
3.1.14.1.6. Acompanhamento do índice de absenteísmo, na sede e regionais, apresentado 
relatórios trimestrais, individualizados, por localidade. 

 3.1.14.1.7. Manutenção do registro dos exames médicos realizados nos empregados do 
Crea-RJ, conforme descrito no PCMSO, bem como guardar os arquivos enquanto durar a 
prestação destes serviços. 
3.1.14.1.8. Preencher todos os itens da Ficha Clínica Ocupacional, a saber: identificação do 
empregado, tipo de exame, hábitos de vida, antecedentes mórbidos, imunizações, anamnese 
ocupacional, história ocupacional atual, acidentes de trabalho, história clínica atual, exame 
físico, hipóteses diagnósticas e conclusão. 
 
3.1.15.  Atestados Médicos  
3.1.15.1. Compete ao Serviço Médico da Contratada a verificação e avaliação da clareza e  
consistência do resumo da enfermidade dos atestados médicos entregues pelo Crea-RJ, 
emitidos por profissionais da rede pública e da área privada, aos  empregados do mesmo, 
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decorrentes de eventos que, por sua gravidade ou complexidade, exigem afastamento do 
empregado ao trabalho, em prazos iguais ou superiores a 03 (três) dias. 
3.1.15.2. Todos os atestados médicos, de acordo com o item acima, serão analisados pelo 
médico responsável da Contratada, que decidirá pela aceitação total ou parcial do atestado e 
enviará ao Crea-RJ o laudo da análise e a fundamentação da avaliação. 
 
3.1.16. Relatórios 
3.1.16.1. Caberá à Contratada o previsto e exigido pela legislação e normas regulamentares 
pertinentes entrega de relatórios no formato do E-Social;  
3.1.16.1.1 Relação de Exames com: dados do Crea-RJ; período de captação de informações; 
validade; setor; natureza do Exame; número de exames realizados; número de resultados 
normais; número de resultados anormais; número de resultados anormais X 100 /número de 
exames. 
3.1.16.1.2. Relação de Empregados por Exames (ocupacionais) com: dados do Crea-RJ; 
período de captação de informações; validade; setor; natureza do exame; nome do 
empregado; função exercida; objetivo do exame; data do exame; data do próximo exame. 
3.1.16.1.3. Relatório de Programação de Exames Periódicos com: período;  dados  do Crea-
RJ; setor; função; nome do empregado; exame; data do exame; próximo exame. 
3.1.16.1.4. Emitir relatórios mensais, semestrais e anuais apresentando as ações 
implementadas e resultados alcançados no período, onde deverão conter, no  mínimo, tipo e 
quantidade de exames realizados, índice de absenteísmo, quantidade de atestados 
apresentados, quantidade de dias não trabalhados, sendo que outros indicadores, que 
possam contribuir para análise gerencial, poderão ser acrescentados. 
3.1.16.1.5. Emitir relatórios semestrais do Perfil de Saúde, constando os diagnósticos e 
avaliação dos dados epidemiológicos, bem como medidas corretivas e preventivas 
necessárias à sua eliminação ou correção, devendo ser identificados grupos de obesidade, 
tabagismo, alcoolismo, hipertensão e diabetes, com o objetivo de elaboração de programa de 
Educação em Saúde; 
3.1.16.1.6. A emissão dos documentos abaixo são obrigatórios no formato E-Social: 
a) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO; 
b) Relatório Anual do PCMSO; 
c) Prontuário Médico Ocupacional; 
d) Relatórios para fins previdenciários. 
3.1.16.1.7. Os relatórios deverão ser entregues impressos e em meio eletrônico, no formato 
de relatórios do E-Social, sendo que, para os arquivos eletrônicos deverão ser utilizados 
softwares existentes no Crea-RJ, mantendo-se adequadamente organizados. 
3.1.16.1.8. Arquivos corrompidos ou com defeitos que impeçam a sua visualização não 
serão considerados, até que sejam repostos pela contratada. 
 
4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1.  Para o Lote 1, a Licitante deverá comprovar registro no Conselho Regional de Medicina 
- CRM, em plena validade, possuindo um médico do trabalho, em seu quadro de prestadores 
de serviços profissionais, portador de certificado de conclusão de curso de especialização em 
Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador do certificado de residência 
médica, em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, 
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência, do Ministério da Educação, ambos 
ministrados por universidade ou faculdade que mantenha curso de graduação em medicina, 
com registro no referido Conselho.  
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4.1.1. Para a contratação, deverá ser comprovado o registro no Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro – CREMERJ, sob pena de aplicação das sanções previstas para a 
inadimplência total. 
 
4.2. Para o Lote 2, a Licitante deverá comprovar registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - Crea, em plena validade, possuindo um engenheiro de segurança 
do trabalho como responsável técnico e, pelo menos, um Técnico de Segurança do Trabalho 
em seu quadro técnico. 
 
4.2.1. Para a contratação, deverá ser comprovado o registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ, acompanhado da apresentação da 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à contratação, sob pena 
de aplicação das sanções previstas para a inadimplência total. 
 
4.3. Para o Lote 3, que se trata de atividades multidisciplinares (PPP, LTCAT e Ergonomia), 
deverá a Licitante comprovar o registro no respectivo Conselho, possuindo responsável(is) 
técnicos, devidamente habilitado(s) e também registrado(s) nos respectivos Conselhos, sob 
pena de aplicação das sanções previstas para a inadimplência total. 
 
4.4. Para os três Lotes, comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características e prazos compatíveis com o objeto do Lote pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, em papel timbrado do emitente, constando, no mínimo, a razão social, oobjeto 
contratual, nome e cargo/função do responsável pela emissão, endereço e o telefone do(s) 
atestador(es), ou qualquer outro meio de contato, declarando que a licitante prestou, a 
contento, serviço compatível com o objeto licitado, devendo cada Atestado ser registrado em 
seu respectivo Conselho.  
 
5. GARANTIA  
5.1. A garantia do objeto deverá ser oferecida nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990). 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. A despesa com a aquisição ou prestação dos serviços de que trata o objeto deste 
instrumento está a cargo dos elementos orçamentários próprios: Centro de Custo: 
20.03.004.002 – Coordenação de Desenvolvimento Humano - CDH, Conta: 
6.2.2.1.1.01.04.04.010 – Serviços de Medicina do Trabalho, conforme disponibilidade 
orçamentária constante dos autos. 
 
7. REAJUSTE 
7.1. No caso de prorrogação do prazo de validade contratual, o valor da contratação poderá 
ser reajustado, obedecendo ao percentual de variação do INPC/IBGE do período, desde que 
os preços reajustados mantenham a vantajosidade do valor do Contrato. 
 
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES 
8.1. A proposta de preços deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários 
ao cumprimento do objeto deste Termo de Referência, em especial o valor dos tributos, 
fretes, tarifas, encargos sociais e demais despesas decorrentes da execução. 
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8.2. A proposta deverá ser compatível com os preços praticados no mercado, sob pena de 
desclassificação. 
 
8.3. A validade da proposta deverá ser de 90 (noventa) dias. 
 
9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. O critério de julgamento das propostas será pelo menor valor por lote. 
 
10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. Recebimento definitivo, em até 10 (dez) dias úteis, mediante “atesto” na nota 
fiscal/fatura, por parte do fiscal e do gestor da contratação, após comprovada a adequação 
aos termos contratuais. 
 
11. PRAZO PARA ENTREGA E INÍCIO DOS SERVIÇOS 
11.1. Os serviços deverão ser entregues nos seguintes prazos:  
 

ITEM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
ENTREGA DOS 

RELATÓRIOS 
Exames médicos admissionais/ 
demissionais /retorno - ASO 

10(dez) dias, após a assinatura do 
contrato 

- 

PPRA e Laudos 
15(quinze) dias, após a assinatura do 
contrato 

15(quinze) dias, após 
execução 

PCMSO 15(quinze) dias, após execução do PPRA 15(quinze) dias, após 
execução 

Exames médicos periódicos e 
consultas indicadas pelo PCMSO 

40(quarenta) dias, após a assinatura do 
contrato 

15(quinze) dias, após 
execução 

Exames complementares 40(quarenta) dias, após a assinatura do 
contrato 

15(quinze) dias, após 
execução 

Médico in loco 
30(trinta) dias, após a assinatura do 
contrato 

15(quinze) dias, após início. 

 
12. FORMA DE PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda corrente e por meio de ordem 
bancária e/ou depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário de 
titularidade da Contratada, por meio de apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, 
devidamente atestada, pelo fiscal e gestor do contrato, de que o serviço foi executado em 
conformidade com as especificações do objeto. 
 
12.2. O prazo de pagamento ocorrerá em até 30 dias (trinta) dias, contados da data de 
efetiva entrega do objeto, com o crédito comandado para a Contratada no dia 10 (dez), 20 
(vinte) ou 30 (trinta) do mês. 
12.2.1. No caso de incorreção dos documentos apresentados, serão restituídos à Contratada, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para as correções necessárias, não respondendo o 
Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 
 
12.3. O Contratante se reserva ao direito de recusar o pagamento de notas fiscais/futuras se 
o serviço não estiver sendo prestado conforme o pactuado. 
 
12.4. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada com o mesmo nº de CNPJ que 
originou a contratação. 
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12.5. Por ocasião do pagamento, deverá ser observado ainda se a Contratada se encontra 
em dia com suas obrigações especialmente perante o INSS, CNDT e o FGTS e quanto aos 
tributos Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
Contratada ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
12.6. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas e ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos pactuados, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
12.7. Nos casos de eventual atraso do pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, serão calculados com a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, onde: 
EM = Encargos moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela a ser paga 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)     I = (6/100)       I = 0,0001644 
         365                365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
12.8. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura mensal ou 
última nota fiscal do Contrato. 
 
12.9. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 1996, e Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
 
13. LOCAL DE EXECUÇÃO 
13.1. O objeto deverá ser executado na sede do Crea-RJ, situada na Rua Buenos Aires, nº 
40 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e nas demais 
localidades do item 3.1.5. 
 
14. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
14.1. O objeto será adjudicado por lotes: 1 - serviço de medicina do trabalho, 2 - serviço de 
engenharia de segurança e 3 - serviços multidisciplinares. 
 
15. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
15.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 
podendo ser renovado, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
16. GARANTIA CONTRATUAL 
16.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o Crea-RJ poderá reter, do 
montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e 
ressarcimentos devidos pela contratada. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
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17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência, sendo que, 
nas localidades onde a Contratada não se encontre estabelecida, poderão ser utilizados 
serviços de terceiros, sob sua responsabilidade, desde que atendidas as exigências de 
qualificação das empresas subcontratadas. 
 
17.2. O Crea-RJ não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo e Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
17.3. A contratada não poderá se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações 
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem 
auferidos em função das atividades prestadas em quaisquer operações de desconto bancário, 
sem prévia autorização do Crea-RJ, sob pena de incorrer em quebra de cláusula contratual, 
ensejando inclusive sua rescisão de pleno direito 
 
18. OBRIGAÇÕES DO CREA-RJ 
a) designar fiscal e gestor para o Contrato, que deverão acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento das obrigações da contratada; 
b) verificar, no prazo fixado, a conformidade dos serviços, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
c) agendar e encaminhar os empregados para realização dos exames e consultas, através de 
documentação competente, contendo o nome, CPF, setor e cargo do empregado;  
d) efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, exigindo 
a apresentação de Nota Fiscal e o atendimento de providências necessárias ao fiel 
desempenho das obrigações mencionadas; 
e) sugerir a aplicação de sanções, quando couber, conforme previsto em Contrato. 
 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
19.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações referentes à prestação dos serviços, 
com relação aos prazos de atendimento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:  
 
a) promover a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Crea-RJ, respectiva à 
contratação, antes do início das atividades (art. 1º da Lei nº 6.496, de 1977); 
b) nomear preposto à frente dos serviços, que deverá estar apto a prestar as informações 
que se fizerem necessárias, com relação à execução contratual; 
c) substituir, sempre que exigido pelo Crea-RJ e independentemente de justificativa por 
parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse do serviço 
público; 
d) responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Termo de 
Referência; 
e) manter a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, durante a vigência contratual. 
 
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.1 Em caso de descumprimento das obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo 
justificado, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 
a) advertência; 
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b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
c) suspensão, pelo prazo de até 2 (dois) anos, do direito de participar de licitações e de 
contratações com o Crea-RJ e com a Administração Pública, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas. 
 
20.2 As penalidades acima elencadas não são excludentes e somente poderão ser aplicadas 
mediante procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
20.3. A multa aplicada à contratada e os prejuízos por ela causados ao Crea-RJ serão 
deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial 
da diferença eventualmente não acobertada pelos mencionados créditos. 
 
20.4. A imposição das sanções acima previstas não impede a rescisão unilateral do contrato 
pelo Crea-RJ e nos casos previstos nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
20.5 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com o Crea-RJ, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
20.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Crea-RJ, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
21. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
21.1. A elaboração do Termo de Referência coube à unidade organizacional Coordenação de 
Desenvolvimento Humano – CDHU, sob a orientação da CEEST - Câmara Especializada de 
Engenharia de Segurança do Trabalho do Crea-RJ. 
 
22. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
22.1. O instrumento contratual resultante da contratação de que trata este Termo de 
Referência será acompanhado e fiscalizado por empregados(as) especialmente 
designados(as) para esse fim, sendo que a formalização da indicação se dará por meio de 
Portaria específica, que será juntada ao respectivo processo. 
  

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2019. 
 

Termo de Referência: Denise Santos Monteiro Silva - Coordenadora de Desenvolvimento 
Humano 
Aprovação: Claudio Oliveira Ferreira - Superintendente Administrativo 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019  
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

Razão Social da Proponente: 
 
Endereço (completo): 
 
CNPJ/MF nº: 
 

Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: 

Telefone: 
 

Fax:  E-mail: 

 
Objeto: serviços de saúde e segurança do trabalho, visando atender às Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência Social, relacionadas à saúde e ao 
bem-estar dos empregados, atendendo ao abaixo discriminado, de acordo com o Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU:  
 
1.1. Lote 1- prestação de serviços de medicina do trabalho, para elaboração de: 
1. gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco,  
2. realização de exames médicos periódicos,  
3. exames complementares,  
4. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07.  

 
1.2.  Lote 2 - prestação de serviços de engenharia do trabalho, para elaboração de:  
1. PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09,  
2. LI - Laudo de Insalubridade - NR 15 e  
3. LP - Laudo de Periculosidade - NR 16. 
 
1.3.  Lote 3 - prestação de serviços de multidisciplinares, para elaboração de:  
1. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015,  
2. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015 e  
3. Ergonomia - NR 17. 
 
O valor total desta proposta é de R$ ___________ (___________), assim composto: 
 

Lote 1 – Serviços de Saúde e Medicina do Trabalho 
Descrição Valor Anual (R$) 

Gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco  
Realização de exames médicos periódicos  
Exames complementares   
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07  

TOTAL (R$)  
 

Lote 2 – Serviços de Engenharia do Trabalho 
Descrição Valor Anual (R$) 

PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09  
LI - Laudo de Insalubridade - NR 15  
LP - Laudo de Periculosidade - NR 16  

TOTAL (R$)  
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Lote 3 – Serviços Multidisciplinares 
Descrição Valor Anual (R$) 

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015  
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015  
Ergonomia - NR 17  

TOTAL (R$)  

 
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 
aos das Leis nº 10.520, de 2002, e nº 8.666, de 1993, e às cláusulas e condições constantes 
do Edital acima identificado e seus anexos. 

2. Comprometemo-nos a prestar o serviço, objeto desta licitação, obedecendo às 
estipulações constantes no correspondente Pregão e às normas existentes e aplicáveis 
quanto à sua execução. 
 
3. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias. 
 

Local e data. 
 

 (Nome e assinatura do representante legal) 

 

Dados Bancários da Preponente 

BANCO (nome e nº):                       AGÊNCIA (nome e nº):                    

 

CONTA CORRENTE Nº: 

Importante: a proposta deverá ser formulada em papel timbrado e, se for juntada procuração, esta deverá estar 
acompanhada de documento de identidade do(a) outorgado(a).  
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ANEXO III - MINUTA 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
1.0XX/20XX, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 
RIO DE JANEIRO – CREA-RJ E A 
NOME DA PESSOA JURÍDICA. 
 
  

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ, 
autarquia federal, ex vi do art. 80 da Lei nº 5.194, de 1966, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
34.260.596/0001-80, com sede na Rua Buenos Aires, nº 40 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, 
doravante designado Contratante, neste ato representado por seu Presidente, Eng. 
Eletricista e de Segurança do Trabalho Luiz Antonio Cosenza, brasileiro, casado, 
portador da carteira de identidade n° XXX, expedida pelo Crea-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o 
n° XXX, e Denominação/Razão Social da Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXX, situada na Rua XXX, nº XXX, Bairro – Município - UF, doravante denominada 
Contratada, representada neste ato por seu(ua) sócio(a)-administrador(a), Nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da carteira de identidade nº XXX, expedida 
pelo XXX, e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº XXX, têm, entre si, na conformidade da 
autorização contida no processo nº 2019400276, justo e contratado o presente, que se 
regerá pelas Leis nº 8.666, de 1993, nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 9.507, de 2018, e 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, e suas alterações, pelas obrigações 
constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2019, cujas disposições se aplicam a 
este Contrato, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de saúde e segurança do 
trabalho, visando atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, relacionadas à saúde e ao bem-estar dos empregados, atendendo ao 
abaixo discriminado, de acordo com o Termo de Referência nº 016/2019-CDHU, Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2019, que deste se torna parte integrante:  
 
1.1. Lote 1- prestação de serviços de medicina do trabalho, para elaboração de: 
1. gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco,  
2. realização de exames médicos periódicos,  
3. exames complementares,  
4. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07.  

 
1.2.  Lote 2 - prestação de serviços de engenharia do trabalho, para elaboração de:  
1. PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09,  
2. LI - Laudo de Insalubridade - NR 15 e  
3. LP - Laudo de Periculosidade - NR 16. 
 
1.3.  Lote 3 - prestação de serviços de multidisciplinares, para elaboração de:  
1. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015,  
2. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015 e  
3. Ergonomia - NR 17. 
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1.1. Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 
de ...../...../..... e encerramento em ...../...../....., podendo ser prorrogado por interesse das 
partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados 
os seguintes requisitos: 
 
a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 
b) esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 
continuada;   
c) seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que 
os serviços tenham sido prestados regularmente;   
d) seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que o Contratante mantém interesse 
na realização do serviço;   
e) seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para o 
Contratante;   
f) haja manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação;  
g)  seja comprovado que a Contratada mantém as condições iniciais de habilitação. 

 

2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. O Contratante não poderá prorrogar o Contrato quando a Contratada tiver sido 
declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio Contratante, enquanto 
perdurarem os efeitos.  
 
2.4. A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para o Contratante, será promovida 
mediante celebração de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 
3. O valor total da contratação é de R$.......... (.....), conforme abaixo: 
 

Lote 1 – Serviços de Saúde e Medicina do Trabalho 
Descrição Valor Anual (R$) 

Gestão de programas de prevenção e acompanhamento, com médico do trabalho in loco  
Realização de exames médicos periódicos  
Exames complementares   
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR 07  

TOTAL (R$)  
 

Lote 2 – Serviços de Engenharia do Trabalho 
Descrição Valor Anual (R$) 

PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - NR 09  
LI - Laudo de Insalubridade - NR 15  
LP - Laudo de Periculosidade - NR 16  

TOTAL (R$)  
 

Lote 3 – Serviços Multidisciplinares 
Descrição Valor Anual (R$) 

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - IN 77/2015  
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LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - IN 77/2015  
Ergonomia - NR 17  

TOTAL (R$)  
 

3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.2.  O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4. A despesa com os serviços de que trata o objeto deste Contrato está a cargo da Conta: 
6.2.2.1.1.01.04.04.010 – Serviços de Medicina do Trabalho. 
 
4.1. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos 
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no 
início de cada exercício financeiro.  
 
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5. O prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Termo de Referência nº 016/2019-CDHU. 
  
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
8. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e a fiscalização 
pelo Contratante são aqueles previstos no Termo de Referência nº 016/2019-CDHU, anexo 
a este Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9. As obrigações do Contratante e da Contratada são aquelas previstas no Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência nº 016/2019-CDHU, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

 
11.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo 
ao Edital; 
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11.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
  
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 
 
11.4. A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.5.3. indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 
12. É vedado à Contratada: 
12.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
12.2. interromper a execução dos serviços, sob alegação de inadimplemento por parte do 
Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
13. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
13.1. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
13.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
14. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 
15. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
16. As questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Federal, na Seção 
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

Rio de Janeiro, XX de XX de 20XX. 
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Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Luiz Antonio Cosenza 
Presidente do Crea-RJ 

 
Nome 

Representante Legal da pessoa jurídica contratada 
  
 

TESTEMUNHAS: 
 
Nome: 

Cédula de Identidade nº: 

Órgão emissor: 

CPF/MF nº: 

Assinatura: 

Nome: 

Cédula de Identidade nº: 

Órgão emissor: 

CPF/MF nº: 

Assinatura: 

 
 
 
 
 

 
 
 


