
                                 Estado de Santa Catarina 

                                 Município de Bandeirante                                                                                                                 

                                 Poder Executivo Municipal 
 

 

Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

CONTRATO Nº 63/2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 59/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 

HOMOLOGADO EM 17 DE SETEMBRO DE 2021 

 

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ nº 01.612.528/0001-84, com sede à Avenida Santo Antônio, nº 1069, Centro, Bandeirante, SC, CEP 

89.905-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor CELSO BIEGELMEIER, brasileiro, casado, 

agricultor, portador do CPF nº 423.780.609-04 e Cédula de Identidade nº 1.654.262, SSP SC, residente e domiciliado na 

Linha Prata, Interior, Bandeirante, SC, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa CONSUSEG 

ENGENHARIA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

29.029.075/0001-87, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 647, Sala 02, Centro de Guaraciaba-SC, CEP 89.920-000, 

neste ato representado por seu sócio Administrado Senhor CASSIANO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF nº 725.599.429-68 e Cédula de Identidade nº 20.797-94 SSP-SC, residente e domiciliado à 

Avenida Getúlio Vargas, nº 927, Centro de Jardinópolis-SC, CEP 89.848-000, denominado CONTRATADO. 

 

As partes acima identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas diversas 

alterações legais, em especial a Lei nº. 8.883/94, tanto quanto pelas cláusulas e condições do Processo Licitatório nº 

59/2021, Pregão Presencial nº 45/2021, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, bem como as seguintes 

avenças: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, REALIZADOS POR PROFISSIONAIS 

HABILITADOS, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC, conforme quantidades e 

especificações do referido processo licitatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

2.1. O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES de 20 DE SETEMBRO DE 2021 até 

o dia 19 DE SETEMBRO DE 2022.  

 

2.2. O contrato poderá ser aditado ou prorrogado de acordo com a conveniência da Administração Pública, observados 

os dispositivos da Lei 8.666/93 e outras legislações pertinentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 

3.1. O valor do presente contrato é apresentado na proposta da CONTRATADA conforme Processo Licitatório nº 

59/2021, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, sendo que o valor a ser pago será de R$ 14.280,00(quatorze 

mil duzentos e oitenta reais), entendido este como preço justo e suficiente pela entrega do objeto licitado, conforme 

abaixo: 

 

ITEM QTDE UNID. ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL  

1 12 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA 

DO TRABALHO, COM A ELABORAÇÃO DE PPRA, 

PCMSO, LTCAT, PPP SOB DEMANDA, E EXAMES DO 

TRABALHO SOB DEMANDA, TREINAMENTO ANUAL 

E ACOMPANHAMENTO EM PERÍCIAS JUDICIAIS. 

(20416) 

R$ 1.090,00 R$ 13.080,00  

2 30 UND AUDIOMETRIA ( 20424) R$ 40,00 R$ 1.200,00 

VALOR TOTAL  R$ 14.280,00 
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3.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de 

responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das 

suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

 

3.3. OS EXAMES DEVERÃO SER REALIZADOS A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 20 KM (VINTE 

QUILÔMETROS) DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE-SC, considerado a 

distância percorrida em vias públicas. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

 

4.1. O preço estabelecido será irreajustável durante a vigência do contrato e deverá incluir todos e quaisquer ônus, quer 

seja tributário, fiscal ou trabalhista, impostos, taxas e quaisquer encargos necessários à execução do objeto do contrato. 

 

4.2. Havendo renovação, o contrato PODERÁ ser reajustado aplicando-se como índice de majoração o INPC 

acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, com periodicidade anual, nos 

termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

5.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do objeto será o seguinte: 

 

Ano Entidade Despesa Recurso 
Complemento do Elemento de 

Despesa 
Valor  

2021 Prefeitura 
07 (Recursos 

Humanos) 
1000 3.3.90.39.05 R$ 4.470,00 

2022 Prefeitura ? 1000 3.3.90.39.05 R$ 9.810,00 

VALOR TOTAL R$ 14.280,00 

 

5.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reempenhar, parcial ou totalmente, em outras dotações orçamentárias 

os valores do Contrato exclusivamente por conta do fluxo das arrecadações dos recursos, objetivando os efetivos 

pagamentos das despesas realizadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

 

6.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito bancário ou boleto bancário após recebimento da Nota 

Fiscal/Fatura dos Serviços e demais documentos para comprovação no Setor de Contabilidade.  

 

6.2. Os pagamentos serão efetuados MENSALMENTE, após a prestação se serviços contratados, acompanhada da Nota 

Fiscal/Fatura, a qual será certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que se proceda 

ao pagamento, de acordo com a ordem cronológica de pagamento. 

 

6.3. O Município de Bandeirante não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos de a empresa 

CONTRATADA não entregar os produtos de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal. 

 

6.4. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda o fornecimento dos produtos ao município e realize a cobrança 

financeira dos que não tenham sido autorizados pelo responsável pela Secretaria. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. A empresa VENCEDORA/CONTRATADA deverá realizar, através de profissionais habilitados, a seguinte 

prestação de serviços para o Município de Bandeirante-SC: 

 

a) Elaboração PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); 

 

b) Elaboração LTCAT (Laudo Técnico da Condição do Ambiente de Trabalho); 
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c) Elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) global; 

 

d) Exames Médicos Ocupacionais (Admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional), 

CONFORME DEMANDA, além das avaliações abaixo, conforme necessidade: 

 Avaliações quantitativas de VIBRAÇÃO; 

 Avaliação de CALOR; 

 Avaliações de Ruídos em máquinas Diversas. 

 

e) Elaboração de PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, CONFORME DEMANDA; 

 

f) Treinamento Anual, sobre qualquer assunto, aos servidores municipais; 

 

g) Acompanhamento em Perícias Judiciais. 

 

h) As AUDIOMETRIAS serão realizados conforme DEMANDA, na SEDE da CONTRATADA, pagas separadamente 

das parcelas mensais, conforme Item 02 (dois) do presente Processo Licitatório. 

 

NOTA: A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Município, por meio digital, todos os arquivos necessários 

para lançamento de informações referentes ao Sistema E-SOCIAL (arquivo XML). 

 

7.2. OS LAUDOS, OBJETOS DESTE CONTRATO, SERÃO ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO DE 60 

(SESSENTA DIAS), CONTADOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

 

7.3. A documentação (PPRA, LTCAT, PCMSO, PPA) assim como relatórios de segurança e saúde ocupacional 

elaborados pela CONTRATADA, serão encaminhadas a CONTRATANTE, mediante protocolo de entrega em um 

prazo máximo 30 (trinta) dias após a coleta de dados para sua elaboração. 

 

7.4. A documentação de segurança e saúde ocupacional (PPRA, LTCAT, PCMSO, PPA) assim como relatórios afins, 

serão entregues em uma via física de cada documento, devidamente assinada, assim como ficarão disponíveis a 

CONTRATANTE cópias digitais de documentação. 

 

7.5. As Atividades citadas na cláusula primeira desenvolvidas nas dependências da CONTRATANTE, conforme 

necessidades e preferências desta, no período da vigência contratual. Alguns serviços poderão, por sua natureza, ser 

prestados virtualmente, por internet ou outros meios de comunicação. 

 

7.6. A CONTRATADA não tem responsabilidade legal sobre as decisões ou atos da CONTRATANTE que não tiveram 

sua anuência por escrito. 

 

7.7. As avaliações quantitativas do risco físico ruído, serão realizadas através DECIBELIMETRO e/ou 

DOSIBELIMETRO, sendo sua calibração realizada anualmente em laboratório especializado e em conformidade com a 

NR 15 (NORMA REGULAMENTADORA 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES). 

 

7.8. As análises e determinações mais complexas, que envolvam medições como equipamentos especificações e/ou 

análises de laboratórios especializado que eventualmente sejam necessários, não estão contempladas no contrato, e 

serão realizadas somente cm aprovação da CONTRATANTE após levantamento de custos. 

 

7.8. As execuções das pendências encontradas durante as visitas na empresa CONTRATANTE serão relatadas através 

de relatório de inspeção emitido pela CONTRATADA e ficarão sob responsabilidade da CONTRATANTE a execução 

e resolução das mesmas. 

 

7.9. Todas as despesas referentes à prestação dos serviços ao Município serão por conta da contratada, despesas essas 

previstas e/ou computadas na proposta. 

 

7.10. A não prestação dos serviços conforme estabelecido nos itens acima, ensejará a revogação do Contrato e a 

aplicação das sanções legais previstas, depois de proporcionada a contraditória e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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8.1. Efetuar o pagamento da forma contratada; 

 

8.2. Dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular a execução do Contrato; 

 

8.3. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado os 

direitos do CONTRATADO; 

 

8.4. Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

8.5. O Presente Contrato não será de nenhuma forma, fundamento para constituição de vínculo trabalhista com 

empregos, funcionário, prepostos ou terceiros que a EMPRESA colocar no fornecimento; 

 

8.6. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; e, 

 

8.7. Fiscalização a prestação dos serviços do Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1. Caberá a CONTRATADA o cumprimento das diretrizes dos programas objetos do presente contrato, bem como as 

etapas para o seu desenvolvimento assim como a responsabilidade técnica, cabendo a CONTRATANTE as 

responsabilidades enunciadas no PPRA e demais programas a ele relacionados. 

 

9.2. Estão cobertos por este instrumento de contrato: Elaboração do LTCAT - Laudo Técnico das Condições 

Ambientais de Trabalho; Elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Elaboração do PCMSO 

- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Exames Ocupacionais, independentemente do tipo e 

quantidades; Elaboração sob demanda de PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; Treinamento Anual, e 

Acompanhamento em Perícias Judiciais). 

 

9.3. A CONTRATADA iniciará as suas atividades após a assinatura do contrato e fornecimento pela CONTRATANTE 

da relação dos funcionários / servidores públicos municipais. 

 

9.4. A CONTRATADA exime-se de qualquer responsabilidade quanto ao não cumprimento pela CONTRATANTE ou 

pelos seus funcionários, das obrigações previstas do PPRA ou Programas a estes relacionados. 

 

9.5. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE as questões legais como Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT, indenizações trabalhistas, acidentes de trabalho, esclarecimentos as empresas, entidades ou órgãos da 

administração pública ou privada, estatísticas e outros não previstos neste contrato. 

 

9.6. Garantir o a prestação dos serviços conforme contratado, em caso de necessidade, substituir os profissionais que 

prestarão os serviços, sem ônus ao Município. 

 

9.7. Apresentar documento fiscal dos serviços prestados. 

 

9.8. Não subcontratar parcial ou totalmente outra empresa para prestação do objeto do presente Edital. 

 

9.9. Permitir que os prepostos da CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços. 

 

9.10. Fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os 

serviços. 

 

9.11. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto deste Edital, formando seu quadro de pessoal 

necessário e pagando os respectivos salários às suas exclusivas expensas. 

 

9.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, próprios de seus 

funcionários. 
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9.13. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à 

secretaria requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por 

seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da secretaria requisitante, podendo este, para o 

fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 

 

a) dedução de créditos da licitante vencedora; 

b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante. 

 

9.14. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% 

(vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações. 

 

9.15. Manter durante a vigência do Contrato a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS PENALIDADES 

 

10.1. Se a CONTRATADA descumprir as condições deste Contrato ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei 

Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

10.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do Contrato 

enseja sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos. 

 

10.3. Nos termos do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a 

CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades: 

 

10.3.1. Advertência; 

 

10.3.2. Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 

 

10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

10.4. Nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade. 

 

10.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município e, no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 

e no Contrato e das demais cominações legais. 

 

10.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou lhe seja 

relevada a multa imposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 

11.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, atendendo a 

oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a CONTRATADA qualquer valor a título de indenização 

pela unilateral rescisão e sem que caiba pedido indenizatório de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, como competente para dirimir 

questões oriundas do presente Contrato. 
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E, por estarem justos e acordados, firma o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas. 

 

 

 

Bandeirante, SC, em 16 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

    ________________________                                                                     _________________________________ 

    CELSO BIEGELMEIER                                                                         CASSIANO GONÇALVES DA SILVA 

     PREFEITO MUNICIPAL                                                          CONSUSEG ENG. E MED. NO TRABALHO LTDA 

        CONTRATANTE                                                                                                      CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________                                                                         ________________________________ 

Nome: Patricia Posser Hammes                                                                                Nome: Alexandro Rodrigo Trampusch 

      CPF: 828.966.239-49                                                                                                          CPF: 065.814.969-52 

  

 

 

DECLARO que sou Gestor/Fiscal do presente 

Contrato, recebi uma cópia e estou incumbindo de 

fiscalizar e gerir o cumprimento deste Contrato no 

que se refere à Secretaria a qual estou vinculado. 

 

_________________________________________ 

EDER LUIZ MARCON  

CPF: 024.619.119-83 

Após análise do conteúdo do presente, verificou-

se que este cumpre os requisitos exigidos pela 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, opinando assim, pela sua assinatura. 

 

________________________________________ 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Advogada – Assessora Jurídica  

OAB/SC 33.558 
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