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CONTRATO N° 06/2016 

PROCESSO N° 000072/2016 

CONTRATO DE PRESTAgA.0 DE 
SERVICOS DE MEDICINA DO 
TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A 	FUNDA0." 0 DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLIC() FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE E A 
EMPRESA HOSPITAL DIA SAMDEL 
LTDA. 

A FUNDAgli0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no 
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 
203/204 — Brasilia/DF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-
02, doravante denom.inada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de 
idenddade n° M-3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-
04 e por sua Diretora de Administracao, a Sra. MARILENE FERRARI LUCAS ALVES 
FILHA, brasileira, solteira, portadora da cedula de idenddade n° 1.870.124 — SSP/DF, 
inscrita no CPF sob o n° 456.308.794z72, ambos residentes e domiciliados ern Brasilia/DF, 
cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolucao do Conselho Deliberativo n° 58 
de 14 de maio de 2015, na forma da competencia contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto 
da CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa HOSPITAL DIA SAMDEL LTDA, 
estabelecida no SCS QD 08, Bloco B60, 2° Andar Subsolo, Lojas 04, 06, 16, 20 e 22, Edificio 
Venancio 2000, Asa Sul, Brasflia/DF, CEP: 70.333-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
09.243.050/0001-74, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada 
por seu Socio Administrador o Sr. EVANDRO CARLOS GOMES LOBO, brasileiro, 
casado, empresario, administrador de empresas, portador da cedula de idenddade n° 
1.227.112, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF n.° 488.111.491-34, residente e 
domiciliado no SQSW 305 Bloco "H" Apto 403, Setor Sudoeste, Brasflia/DF, resolvem 
celebrar o presente Contrato, em conformidade corn o que consta do Process° 
Administrativo n° 000072/2016, referente ao Pregao EletrOnico n° 07/2016, corn 
fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto no 5.450, de 31 de maio 
de 2005, que regulamenta a modalidade Pregao, na forma Eletronica, na Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, no Decreto 
n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, na Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, nas 
Normas Regulamentadoras MTPS n's 04, 07 e 09, na Instrucao Normadva SLTI/MPOG no 
2, de 30 de abril de 2008, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais legislacoes 
correlatas e mediante as clausulas e condicoes seguintes: 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Prestacao de Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — 
SESMT - para fins de implementagao do Programa de Controle Medico de SaUde 
Ocupacional — PCSMO - e do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA - na 
Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Public() Federal do Poder Executivo - 
Funpresp-Exe. 

Paragrafo primeiro - Integram este Contrato, independente de sua transcricao, o Edital de 
Licitacao, o Termo de Referencia e a Proposta da CONTRATADA. 

Paragrafo segundo - Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do 
Decreto no 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais 
ou complementares a area de competencia legal da entidade licitante, nao inerentes as 
categorias funcionais abrangidas por seu respecdvo piano de cargos. 

Paragrafo terceiro - A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os 
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta. 

CLA.USULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO 

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 13.520,00 (Treze mil 
quinhentos e vinte reais), para a prestacao de servicos, objeto deste contrato, em 
conformidade corn o demonstrativo abaixo: 

Item Descrigao 

Quant. 
Estima 
da de 

Empre 
gados 

Valor (R$) 

Prego 
Unitario 

Prego 
Mensal 

Prego Total 
(12 Me se s) 

1 

Programa de Prevencao de 
Riscos Ambientais — PPRA; 

Programa de Controle Medico 
de 	SaUde 	Ocupacional 	— 
PCMSO; 

Laudo Tecnico de Condicoes 
Ambientais 	do Trabalho 	— 
LTCAT; 

Perfil 	Profissiografico 
Previdenciario — PPP; 

Exame Medico Admissional, 
compreendendo: exame fisico 
e mental; 

Exames 	PeriOdicos 	anual 	e 
bienal, conforme a idade do 
empregado; 

Exames Demissionais; 

Avaliacao para mudanca de 
funcao; 

105 R$ 9,00 R$ 945,00 R$ 11.340,00 

, 

2 
Gc^--- 
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Avaliacao 	de 	retorno 	ao 
trabalho; 

Emissao de ASO's - Atestado 
de Saticle Ocupacional; 

Homologagao 	de 	atestados 
medicos por periodo superior 
a 3 (tres) dias e inferior a 15 
dias. 

Avaliagao 	Medica 	para 
encaminhamento 	a 	Pericia 
Medica do INSS de atestados 
medicos 	COM 	perio do 
superior a 15 (quinze) dias; 

Anotagao 	e 	guarda 	de 
Prontuario clinic° individual; 

Elaborar o relatOrio anual corn 
as acoes de saude a serem 
executadas, conforme modelo 
indicado no Quadro III da 
NR no 7; 

Execucao de todas as demais 
obrigac5es 	contidas 	nas 
especificacoes 	basicas 	dos 
servicos. 

• 

2 

Exame 	complementar 	de 
avaliagao psiquiatrico (por ano 
= Quantidade de empregados 
x preco unitario). 

40 R$ 52,00 
R$ 

2.080,00  
R$ 2.080,00 

3 

Promover treinamento para o 
empregado designado como 
responsivel 	 pelo 
cumprimento dos objetivos da 
Comissao 	Interna 	de 
Prevencao 	de 	Acidentes 	— 
CIPA (2 empregados por ano 
= Preco por turma). 

2 R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

Paragrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretas ou indiretas, 
omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serao considerados 
como inclusos nos precos, no sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou a 
qualquer titulo, devendo os servicos serem prestados sem Onus adicional 
CONTRATANTE. 

Fundacio de Previdencia Complementar do Servidor P6blico Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe 
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 203/204 — Ed. Corporate Financial Center — Brasilia — DF / 70712-900 - (061) 2020-9300 

c,"*3 

etfq 



EU FUTURO, NOSSO PRESENTE 

FUNPR3SP 
ANOS 

Paragrafo segundo - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de 
lances, serao de exclusiva responsabilidade da licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteragao, sob a alegagao de erro, omissio ou qualquer outro pretexto. 

Paragrafo segundo - 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos 
devidos a CONTRATADA dependerao dos quandtativos de servigos efetivamente 
prestados. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA 

A despesa corn a execugao do fornecimento de que trata o objeto correra a conta do Plano 
de Gestao Administradva - PGA da CONTRATANTE. 

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

0 prazo de vigencia deste contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura, prorrogavel por iguais e sucessivos periodos ate o limite de 60 (sessenta) meses, 
corn base no indso II do art. 57 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizagao formal da 
autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

a) os servigos tenham sido prestados regularmente; 

b) a CONTRATANTE mantenha interesse na realizagao do servigo; 

c) o valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a CONTRATANIE; 

d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao. 

Paragrafo primeiro - 0 inicio da execucao do objeto do Contrato dar-se-a imediatamente 
al:6s a sua assinatura. 

Paragrafo segundo - Os servigos contratados serao executados de forma continua, sob o 
regime de empreitada por preco global, de acordo corn as necessidades da 
CONTRATANTE. 

Paragrafo terceiro - A CONTRATADA no tern direito subjetivo a prorrogagao 
contratual. 

Paragrafo quarto - A prorrogagao do Contrato devera ser promovida mediante celebracao 
de Termo Aditivo. 

CLAUSULA QUINTA — DO INiCIO DA PRESTAcA0 DOS SERVIcOS 

Os servicos sera° executados a pardr da assinatura do Contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obrigar-se-a a: 

a) Executar os servigos, observando os prazos e as condiceies descritas neste Contrato e 
em sua proposta, corn a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das 
clausulas contratuais, em conformidade corn as normas em vigor. 

b) Elaborar e apresentar os documentos-base do PPRA, no prazo ma3dmo de 15 
(quinze) dias da assinatura do contrato, observando as advidades e os riscos a que estao 
expostos seus empregados, e do PCMSO, no prazo maximo de 30 (trinta) dias da assinatura 
do contrato. 	

ci,AA—Auc' 

4 
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c) Efetuar a revisao e a atualizacao do PPRA a cada 12 (meses), e sempre que 
necessario deve ser feita uma nova avaliacao para ajustes. 

d) Elaborar, implementar e executar o PPRA - para identificar a ocorrencia de riscos 
ambientais mdstentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, bem como o 
Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional — PCMSO - para controle da saude 
ocupacional dos empregados da CONTRATAN LE, de acordo corn os riscos a que tiverem 
expostos no ambiente de trabalho. 

e) Emitir o Laudo Tecnico de Condic5es Ambientais do Trabalho — LTCAT, corn 
vistas a identificar trabalho exercido sob condicoes perigosas ou insalubres, no prazo 
maxim° de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato. 

Designar formalmente um profissional corn formacao e registro profissional, nos 
termos das NR no 4, item 4.4.1, para coordenar o PCMSO, na assinatura do contrato. 

Emitir, por intermedio do medico encarregado do exame, o Atestado de Satide 
Ocupacional — ASO dos empregados. 

h) Homologar atestados medicos nos quais constem prazos superiores a 3 (tres) dias e 
inferiores a 15 dias, nos prazos estipulados pela contratante. 

i) Realizar o Perfil Profissiografico Previdenciario - PPP e sua atualizacao, conforme os 
normativos vigentes. 

1) 	Efetuar a avaliacao de atestados medicos corn periodo superior a 15 (quinze) dias 
para encaminhamento a Pericia Medica do INSS, nos prazos estipulados pela contratante. 

k) 	Realizar exames admissionais e demissionais, conforme estabelece este Contrato. 

1) 	Efetuar a avaliacao clinica ocupacional, decorrente de retorno ao trabalho, 
obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho, na ausencia do empregado por 
periodo igual ou superior a 30 (trinta) dias, seja por motivo de doenca ou acidente de 
natureza ocupacional ou nao, ou parto. 

m) Efetuar avaliacao clinica ocupacional para mudanca de funcao, desde que a mudanca 
implique na exposicao do empregado a risco diferente daquele a que estava exposto 
anteriormente a mudanca. 

n) Promover palestras semestrais corn orientagoes preventivas de saude e seguranca do 
trabalho, conforme demandado pela CONTRATANTE. 

o) Emitir relatOrios gerenciais, mensalmente, de controle dos exames medicos 
ocupacionais. 

13) 	Responsabilizar-se tecnicamente perante os orgaos fiscalizadores. 

Promover treinamento para os empregados designados pela Funpresp-Exe como 
responsiveis pelo cumprimento dos objetivos da Comissao Intema de Prevencao de 
Acidentes — CIPA, conforme a Norma Reguladora n° 5, ern ate 60 (sessenta) dias da 
assinatura do contrato. 

r) Prestar assessoria a CONTRATAN1.1. sobre seguranca do trabalho. 

s) Realizar os exames periodicos em conformidade corn as determinacoes contidas 
neste Contrato, e quando solicitado, nas instalacoes da CONTRATANTE. 
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t) Manter atualizado prontuario individual, contendo os dados obtidos na avaliacao 
clinica ocupacional, que devera ser guardado por 20 (vinte) anos apOs o desligamento do 
empregado. Havendo substituicao do medico, os arquivos deverao ser transferidos para seu 
sucessor. 

u) Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitagao e 
qualificacao exigidas na licitagao. 

v) Indicar, formalmente, preposto para interlocucao corn a Fundacao e atender 
prontamente as suas reclamacoes, prestando os esclarecimentos devidos e efetuando as 
correcoes e adequacaes nos servicos/produtos que se fizerem necessarias. 

w) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na 
execucao dos servicos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar sua execucao, 
apresentando razi5es justificadoras, que serao objeto de apreciacao pela CONTRATANTE. 

x) Responsabilizar-se por todas as despesas corn material, mao-de-obra, acidentes de 
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, seguros 
operacionais, taxas, tributos, contribuicoes de qualquer natureza ou especie e quaisquer 
outras despesas necessarias a perfeita execucao dos servicos contratados. 

37) 	Sujeitar-se a mais ampla fiscalizacao por parte da CONTRATANTE. 

z) 	Substituir qualquer empregado que nao esteja executando os servicos a contento, ou 
que a juizo da CONTRATANTE nao esteja se portando de forma adequada, devido 
conduta prejudicial ou inconveniente, no prazo fixado pelo fiscal do contrato. 

aa) 	Reparar, corrigir ou subsdtuir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos em 
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato. 

ab) 	Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, no excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

ac) 	Abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informagao acerca das advidades executadas sem previa autorizacao da CONTRATANTE. 

ad) 	Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, sem previa e 
expressa anuencia da CONTRATAN 

ae) 	Ciendficar o Gestor/Fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de 
qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos, mantendo urn 
"diario de ocorrencias" durante toda a prestacao dos servicos. 

af) 	Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da 
CONTRATANTE, dando-lhes ciencia de tais normas, inclusive do COdigo de Etica e de 
Conduta. 

ag) 	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a nao executar servicos nao abrangidos pelo contrato, devendo relatar a 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de 
funcao. 

6 
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ah) 	Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

ai) 	Arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quandtativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta nao seja satisfatOrio para o atendimento ao objeto da licitagao, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993. 

aj) Apresentar relatOrio completo ao final da contratagao corn as agoes de saude 
executadas. 

ak) 	Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorrencia do cumprimento do 
contrato. 

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATA.NTE 

A CONTRATANTE obrigar-se a a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993. 

b) Proporcionar a CONTRATADA todas as condigoes necessarias para a perfeita 
execugao dos servigos. 

c) Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do Contrato, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro prOprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mes e ano, bem como nodficar a CONTRATADA, fixando prazo para a sua corregao. 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo entregue em desacordo corn as 
especificagoes. 

e) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apOs realizar rigorosa conferencia das 
caracteristicas dos servigos. 

Efetuar o pagamento no prego e condigoes pactuadas. 

Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 

h) Nodficar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no 
curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao. 

i) Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida 
pela CONTRATADA, em conformidade corn o art. 36, § 8°, da Instrugao Normativa 
SLTI/MPOG no 02/2008. 

CLAUSULA OITAVA — DAS ESPECIFICAOES DOS SERVIgOS 

A CONTRATADA, para a prestagao dos Servigos Especializados em Engenharia de 
Seguranca e Medicina do Trabalho, devera elaborar, implementar e executar: 

a) 	Programa de Prevengao de Riscos Ambientais — PPRA para idendficar a ocorrencia 
de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. 

7 
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b) Programa de Controle Medico de Sal:1de Ocupacional — PCMSO para controle da 
satide ocupacional dos empregados da CONTRATANTE, de acordo corn os riscos a que 
tiverem expostos no ambiente de trabalho. 

c) Laudo Tecnico de Condigoes Ambientais do Trabalho — LTCAT para idendficar 
trabalho exercido sob condig5es perigosas ou insalubres. 

d) Perfil Profissiografico Previdenciario — PPP que se consdtui em documento 
histOrico-laboral do empregado. 

e) Homologagao de Atestados Medicos. 

Promover treinamento para o empregado designado como responsavel pelo 
cumprimento dos objetivos da Comissao Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA. 

Paragrafo primeiro — 0 Programa de Controle Medico de Saüde Ocupacional — 
PCSMO - consiste na promogao e preservagao da satide dos empregados corn base nos 

riscos a saiide dos empregados, espedalrnente os idendficados nas avaliage>es previstas na 
Norma Reguladora n° 07 instituida pelas Portarias n° 3.214 de 08/06/1978, incumbindo 
CONTRATADA: 

a) 	Exames medicos que envolvem: (i) avaliagao clinica, abrangendo anamnese 
ocupacional e exame fisico e mental, e 	exames complementares, conforme 

procedimentos medicos a seguir: 

al) Exame Medico Admissional, compreendendo: exame fisico e mental, e exame 
complementar de avaliagao psiquiatrica, que deve ser realizada por todos os empregados no 
momento de sua admissao, antes de assumir suas advidades na CONTRATANTE. A 
CONTRATADA devera avaliar a existencia de patologias ou condigoes predisponentes que 
venham a se agravar corn o exercicio da atividade pretendida. 

a2) Exames periOdicos: avaliagao clinica ocupacional corn o objetivo de avaliar a satide do 
empregado e idendficar precocemente patologias, devendo ser: (i) anual: quando maiores de 
quarenta e cinco anos de idade; 	bienal: para os empregados entre dezoito anos e quarenta 
e cinco anos de idade. 

a3) Exames demissionais: avaliagao clinica ocupacional realizada obrigatoriamente dentro 
dos 15 (quinze) dias que antecederem o desligamento definitivo do empregado da 
CONTRATANTE. 

a4) Avaliagao de retorno ao trabalho: avaliagao clinica ocupacional realizada 

obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho, se a ausencia do empregado for por 
perfodo igual ou superior a 30 (trinta) dias, seja por modvo de doenca ou acidente de 
natureza ocupacional ou nao, ou parto. 

a5) Avaliagao para mudanga de fungao: avaliagao clinica ocupacional realizada 
obrigatoriamente antes da data da mudanga, desde que a mudanga implique na exposigao do 
empregado a risco diferente daquele a que estava exposto anteriormente a mudanga. 

a6) Emissao de Atestado de Sande Ocupacional — ASO: a cada realizagao da avaliagao 
medica realizada nos termos da alinea "a" deste paragrafo, sera emiddo pelo medico 
encarregado do exame o Atestado de Saiide Ocupacional — ASO. 
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a7) Homologagao de Atestados Medicos: realizar homologacao de atestados medicos 
referentes a licencas medicas concedidas por periodo superior a 3 (tres) dias e inferior a 15 
dias. 

a8) Avaliagao Medica para encaminhamento a Pericia Medica do INSS: realizar avaliacao 
de atestados medicos referentes a licengas medicas concedidas por period° superior a 15 
(quinze) dias. 

a9) Prontuario Clinico Individual: os dados obtidos na avaliacao clinica ocupacional 
devem ser anotados em urn prontuario individual e permanecer sob a responsabilidade do 
Medico Coordenador do Programa, devendo ser guardado por 20 (vinte) anos apos o 
desligamento do empregado. Havendo substituicao do medico, os arquivos deverao ser 
transferidos para seu sucessor. 

b) A CONTRATADA devera elaborar o relatOrio anual corn as agEies de sande a serem 
executadas, conforme modelo indicado no Quadro III da NR no 7 MTPS. 

c) A CONTRATADA devera realizar o planejamento na elaboragao e implantagao do 
PCMSO, em observancia as normas discriminadas na NR-7 MTPS. 

d) A CONTRATADA devera, ainda, designar formalmente urn profissional para 
coordenar o PCMSO. 0 referido profissional devera, nos termos das NR n° 4 MTPS, item 
4.4.1, ter formacao e registro profissional, em conformidade corn as exigencias legais. 

Paragrafo segundo — 0 Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA visa a 
preservagao da sande e da integridade dos trabalhadores, atraves da antecipagao, 
reconhecimento, avaliacao e consequente controle da ocorrencia de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tend° em consideracao a 
protecao do meio ambiente e dos recursos naturals. 

a) Consideram-se riscos ambientais os agentes fisicos, quimicos e biolOgicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em funcao de sua natureza, concentragao ou intensidade e 
tempo de exposicao, sao capazes de causar danos a sande do trabalhador. 

b) 0 PPRA deve ser desenvolvido pela empresa CONTRATADA no ambito de cada 
area da CONTRATANTE, tera validade de 12 (doze) meses e sempre que necessario deve 
ser feita uma nova avaliacao para ajustes. 

c) 0 PPRA devera incluir as seguintes etapas: 

c1) Antecipacao e reconhecimento dos riscos; 

c2) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliagao e controle; 

c3) Avaliagao dos riscos e da exposicao dos empregados; 

c4) Implantagao de medidas de controle e avaliagao de sua eficacia; 

c5) Monitoramento da exposicao aos riscos; 

c6) Registro e divulgagao dos dados; 

c7) Elaboracao de Documento Base — PPRA, corn o planejamento anual, prioridades, 
periodicidade e cronograma; 

c8) Revisao e atualizacao do PPRA a cada 12 (meses). 
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Paragrafo terceiro — 0 Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do Trabalho — 
LTCAT devera idendficar trabalho exercido sob condie5es perigosas ou insalubres. 

a) 	LTCAT deve ser expedido por medico do trabalho da CONTRATADA, apcis a 
execueao do PPRA e PCMSO. 

Paragrafo quarto — 0 Perfil Profissiografico Previdenciario — PPP constitui-se em 
documento histOrico-laboral do empregado. 

a) 	A CONTRATADA devera realizar o Perfil Profissiografico Previdenciario e sua 
atualizacao, conforme os normativos vigentes. 

Paragrafo quinto - Dentre as demais especificagoes dos servicos de obrigagao da 
CONTRATADA destacam-se: 

a) Promover palestras semestrais corn orientagoes preventivas de satide e seguranea do 
trabalho, conforme demandado pela CONTRATANTE. 

b) Elaborar, no prazo maxim° de 15 (quinze) dias a partir da assinatura do contrato, o 
PPRA em cumprimento da NR n° 9 MIPS, observando as atividades e os riscos a que estao 
expostos seus empregados. 

c) Emitir relatorios gerenciais, mensalmente, de controle dos exames medicos 
ocupacionais. 

d) Responsabilizar-se tecnicamente perante os orgaos fiscalizadores. 

e) Promover treinamento para o empregado designado pela CONTRATAN como 
responsavel pelo cumprimento dos objetivos da Comissao Interna de Preveneao de 
Acidentes — CIPA, conforme a NR n° 5 MTPS. 

Realizar a implantaeao do que esta descrito no objeto. 

Apresentar relatOrio completo ao final da contratagao. 

h) Elaborar e apresentar os documentos-base do PCMSO e PPRA. 

i) Prestar assessoria a CONTRATAN Ih sobre seguranea do trabalho. 

j) Quando solicitado, a CONTRATADA devera realizar os exames periOdicos nas 
instalagoes da CONTRATANTE. 

CLAUSULA NONA — DO ACOMPA.NHAMENTO E FISCALIZAcii 0 

0 acompanhamento e a fiscalizaedo da excelled.° do Contrato consistem na verificaeao da 
conformidade da prestacao dos servieos e da alocaeao dos recursos necessarios, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser observado o disposto nos 
artigos 58, inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro - 0 representante da CONTRATAN 	devera ter a experiencia 
necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos service's e do contrato. 

Paragrafo segundo - A verificaeao da adequaeao da prestacao do servico devera ser 
realizada corn base nos criterios previstos neste Contrato. 

Paragrafo terceiro - 0 Gestor/Fiscal do Contrato devera monitorar constantemente o nivel 
de qualidade dos servieos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sane'oes quando verificar 
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urn vies continuo de desconformidade da prestacao do servico a qualidade exigida, no 
tocante de suas atribuicoes. 

Paragrafo quarto - A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio 
de instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos: 

a) Os resultados alcangados em relacao aos servicos, corn a verificacao dos prazos de 
execucao e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e disponibilidade 
exigidas; 

c) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecido; 

d) A verificacao do cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; 

e) A consulta da regularidade fiscal da CONTRATADA. 

Paragrafo quinto - A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, 
resultante de imperfeic5es tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, no implica em corresponsabilidade da CONTRATAN LE, 
ou de seus agentes e prepostos, em conformidade corn o ardgo 70 da Lei n° 8666/1993. 

Paragrafo sexto - A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em 
parte os servicos prestados, se em desacordo corn este Contrato e corn o Edital, devendo a 
CONTRATADA refazer os servicos rejeitados sem Onus adicionais, no prazo ftxado pelo 
Gestor/Fiscal do contrato. 

Paragrafo setimo - A assistencia da fiscalizacao da CONTRATANTE, de nenhum modo, 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagao dos servicos a serem 
executados. 

Paragrafo oitavo - Exigir-se-a a apresentagao, juntamente corn a nota fiscal/fatura, dos 
documentos relacionados abaixo para conferencia e posterior ateste: 

a) Certidao Negativa de Debit° da Previdencia Social — CND; 

b) Cerddao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida 
Ativada Uniao; 

c) Cerddao Negativa de Debitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu 
domicilio ou sede; 

d) Cerddao de Regularidade do FGTS — CRF; 

e) Regularidade fiscal, constatada atraves de consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF - ou na impossibilidade de acesso ao 
referido sistema, mediante consulta aos sidos eletronicos oficiais ou a documentagao 
mencionada no art. 29 da Lei 8.666/1993; 

Regularidade Trabalhista, constatada atraves de consulta ao site da Justica do Trabalho 
(TST). 

Paragrafo nono - 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigagoes e 
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sangaes 
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administrativas, previstas neste Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar em 
rescisao contratual, conforme clisposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

CLA.USULA DECIMA - DO PAGAMENT 0 

Os pagamentos serao realizados ate o 50  dia util do mes subsequente a prestacao dos 
servicos, apOs a apresentacao da nota fiscal/fatura, em 2 (duas) vias, devidamente atestada 
pelo setor competente. 

Paragrafo primeiro - Os servicos de medicina do trabalho, especificados no item 1 da 
proposta da CONTRATADA, tomarao por base o preco unitario por ela cotado 
multiplicado pelo total de empregados celetistas efetivos existentes, sujeitos ao PCMSO, 
consoante inforrnacao prestada pela CONTRATANTE. 

Paragrafo segundo - Havendo alteracao no quantitativo de empregados celetistas efetivos, 
a CONTRATANTE informara a CONTRATADA ate o final do mes da prestacao dos 
servicos. 

Paragrafo terceiro - Os servicos de exame complementar de avaliacao psiquiatrica, 
especificados no item 2 da proposta da CONTRATADA, tomarao por base o quantitativo 
de exames realizados no mes da prestacao dos servicos multiplicado pelo valor unitario por 
ela cotado. 

Paragrafo quarto - 0 treinamento a que se refere o item 3 da proposta da contratada sera 
pago de uma so vez no mes subsequente a prestacao do servico. 

Paragrafo quinto - A CONTRATADA devera apresentar a respectiva nota fiscal/fatura 
juntamente corn os documentos inerentes a sua regularidade juridica e fiscal, ern especial 
corn Certidao de Regularidade corn a Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, essa 
em substituicao as duas illtimas, do FGTS, INSS e Divida Ativa da Uniao. 

Paragrafo sexto - 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo 
servidor/empregado competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da 
nota fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados. 

Paragrafo setimo - Eventual situacao de irregularidade fiscal da CONTRATADA nao 
impede o pagamento, se o servico tiver sido prestado e atestado. Tal hipOtese ensejara, 
entretanto, a adocao das providencias tendentes ao sancionamento da empresa e a rescisao 
contratual. 

Paragrafo oitavo - Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como 
por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a 
comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a 
CONTRATANTE. 

Paragrafo nono - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 
02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade 
verificada, sem prejuizo das sancoes cablveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) 	Nao produziu os resultados acordados; 
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b) Deixou de executar as advidades contratadas, ou no as executou corn a qualidade 
minima exigida; 

c) Deixou de udlizar os recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou 
utilizou-os corn qualidade ou quanddade inferior a demandada. 

Paragrafo decimo - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na 
legislacao aplicavel. 

Paragrafo decimo primeiro - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples 
Nacional nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de 
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario 
favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Paragrafo decimo segundo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado 
que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATAN1E, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da 
seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos MoratOrios; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado: 

(TX 100) 
— 

365 

TX = Porcentual da taxa crnual = 6% 

(6-100) 
1= 	 

355 

/ = 0,00016438 

Paragrafo decimo terceiro - Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta 
ao SICAF para verificar a manutencao das condigoes de habilitacao exigidas no edital. 

Paragrafo decimo quarto - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade 
da contratada, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 
(cinco) dias, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo 
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da contratante. 

Paragrafo decimo quinto - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacao da 
regularidade fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios perdnentes e necessarios para 
garantir o recebimento de seus creditos. 
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Paragrafo decimo sexto - Persisdndo a irregularidade, a contratante devera adotar as 
medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administradvo 
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa. 

Paragrafo decimo setimo - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao 
realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao 
regularize sua situacao junto ao SICAF. 

Paragrafo decimo oitavo - Somente por modvo de economicidade, seguranca nacional ou 
outro interesse pilblico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
maxima autoridade da contratante, nao sera rescindido o contrato em execucao corn a 
contratada inadimplente no SICAF. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERAcA 0 DO CONTRATO 

Este contrato podera ser alterado, nas hipOteses previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentacao das devidas jusdficativas. 

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

Paragrafo segundo - As supress5es resultantes de acordo celebrado entre as contratantes 
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE 

0 preco consignado neste contrato podera ser corrigido anualmente, observado o interregno 
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacao da proposta, pela variacao do 
IPCA ou outro indice que vier a subsdtui-lo. 

Paragrafo imico - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano 
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao 
de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar, fraudar na execucao do objeto, comportar-se 
de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar corn a 
Uniao e sera descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4° da lei no 10.520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, 
sem prejuizo das multas previstas no edital e neste Contrato e das demais cominaceSes legais, 
sujeitando-se as seguintes penalidades, conforme a gravidade das faltas comeddas em razao 
do descumprimento total ou parcial das suas obrigacoes: 

a) Advertencia por escrito, quando pradcar irregularidades de pequena monta, assim 
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a CONTRATAN 

b) Multa: 

b1) de 1% (urn por cento) ao dia do valor do Contrato, ate o limite de 10 (dez) dias, 
totalizando 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 
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b2) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, caso a inadimplencia ultrapasse 
o 100  dia, o que podera ensejar a rescisao unilateral do Contrato; 

c) Suspensao temporaria de pardcipacao em licitagao e impedimento de contratar corn a 
CONTRATAN 1ki, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar corn. a Administracao Publica 
enquanto perdurarem os modvos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior. 

Paragrafo primeiro - As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serao 
consideradas independentes entre si. 

Paragrafo segundo - A sancao de declaragao de inidoneidade observara a Politica de 
Alcadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respecdvo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apOs 2 (dois) 
anos de sua aplicagao. 

Paragrafo terceiro - As sangoes previstas neste instrumento sao independentes entre Si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumuladvamente, sem prejuizo de outras medidas 
cabiveis. 

Paragrafo quarto - A multa devera ser recolhida no prazo ma3dmo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebirnento da comunicacao enviada pela CONTRATAN l'E. 

Paragrafo quinto - A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferenca remanescente, o valor sera cobrado 
administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente. 

Paragrafo sexto - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execucao dos 
servicos advir de caso fortuito ou modvo de forca maior. 

Paragrafo setimo - As sancoes previstas alineas "c" e "d" do caput desta clausula poderao 
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, ern razao do presente contrato: 

a) Tenham sofrido condenacao definidva por praticarem fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objedvos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em 
virtude de atos ilicitos pradcados. 

Paragrafo oitavo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em 
processo administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei no 
9.784/1999. 

Paragrafo nono - A autoridade competente na aplicacao das sancoes levara em 
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educadvo da pena, bem como o 
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade. 
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Paragrafo decimo - As penalidades aplicadas sera° obrigatoriamente registradas no SICAF, 
sem prejuizo das demais cominacoes legais. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISA.0 

A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro — A rescisao deste contrato pode ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATAN 1E, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se a 
CONTRATADA corn a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, salvo quanto ao inciso 
XVII; 

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no process° de licitacao, 
desde que haja conveniencia para a CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a materia. 

Paragrafo segundo — A rescisao administrativa ou amigavel deve ser precedida de 
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente. 

Paragrafo terceiro — Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contradithrio e a ampla defesa. 

Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido: 

a) Do balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Da relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e, 

c) Das indenizacoes e multas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS VEDAcOES 

E vedado a CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este termo de contrato para qualquer operagao financeira; 

b) interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAcA0 SUBJETIVA 

admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da CONTRATADA corn/em outra pessoa 
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de 
habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do 
Contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da 
CONTRATANTE a continuidade do contrato. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL E DA 
VINCULAcA0 AO EDITAL E A PROPOSTA 

O presente contrato fundamenta-se na Lei no 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto no 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, nas Normas Regulamentadoras MTPS 
04, 07 e 09, na Lei no 8.666/1993, subsidiariamente, na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 
1990 — COdigo de Defesa do Consumidor - no que couber, vinculando-se aos termos do 
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ANOS 

Edital do Pregao Eletronico no 07/2016, e em seus anexos, constante do processo no 
000072/2016, bem como a proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento sera° 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig5es contidas na Lei n.° 8.666/1993 e 
suas alteragEies posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que 
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes 

CLA.USULA DECIMA NONA - DA PUBLICAcA0 

A publicacao do presente contrato devera ser providenciada, em extrato no Mario Oficial da 
Uniao, ate o 50  (quinto) dia lid' do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
ma)dmo de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no paragrafo link° do ardgo 61 da Lei no 
8.666/1993. 

CLAITSULA VIGESIMA - DO FORO 

Fica eleito o foto do Distrito Federal corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente instrumento contratual. 

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, de acordo corn o artigo 60 da Lei 
n° 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas, abaixo nomeadas. 

Brasilia/DF2:1" de maio de 2016. 

MARILENE PEijRI I.ILIS ALVES 
FILHA 

Pela CONTRATADA 

e..5- Evandio C. G. L060 

Socio Diretor Administrative 
CRA-DF 9643 

EVA.NDRO CARLOS-GOMES LOBO 

Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

ANA;c1Alcrv2...  A's  .DwAAJte.., 

j cPF: 2.1.-/ .4n-02  .  Lgir 2.4 c  

Identidade: ‘52  .SR-5 	/DP 

Nome: Mirzc.e LO 	L I Quz bE Souls. 

CPF:  C4 a.  

Identidade:  a 	z_ 1.1 0  sspy:or  
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