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1 0 objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa prestadora de
serviço de segurança e medicina do trabalho para a Coordenação da Medicina
Ocupacional e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional — PCMSO, bem como para a realização de exames de admissão, exames
periódicos, realização de laudos e perícias médicas e emissão de Atestados de Saúde
Ocupacional — ASOs para a Câmara Municipal de Londrina, relativo à saúde de seus
servidores.

2 A Contratação se dará por lote único com seus itens correspondendo a todos os pacotes
de exames previstos passíveis de contratação.

2.1 Os exames admissionais e periódicos a serem realizados e suas respectivas
uantidades corres ondem aos seguintes:

Lote Único
Item Descrição Quantidade
I Pacote básico de exames, compreendendo os seguintes: Acido Orico, Acuidade

Visual, Avaliação Osteomuscular, Avaliação Psicológica, Colesterol Hdl,
Colesterol Ldl, Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico, Gama Glutamil
Transferase, Glicemia, Grupo Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo
Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X Coluna Total, Trigliceridios, Uréia,
Vdrl e Vhs.

85

2 Pacote adicional de exame para condutores de veículos, correspondendo A
Audiometria via aérea. 2

1 3 Pacote adicional de exames para atuação no Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 10

4 Pacote adicional de exame para servidores acima de 39 anos, compreendendo
PSA e Eletroencefalograma. 50

5 Pacote de exame para constatação de deficiência, correspondendo A
Audiometria Completa. 2

6 Pacote complementar 1, correspondente ao exame de Eletrocardiograma. 52

7 Pacote complementar 2, correspondente ao exame de consulta psiquiátrica. 12
Pacote complementar 3, correspondente A Avaliação/Revalidação de atestado.

60

3 Os itens correspondem a pacotes de exames que podem ser combinados de diversas
formas, a depender da idade e da função do servidor/candidato.

3.1 Os itens foram separados da seguinte maneira:

1
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emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional - AS0s, seja a titulo de exame
periódico em servidores da Casa, seja a titulo de exame admissional para
candidatos aprovados em concurso público vigente.

3.1.2 0 item 2 corresponde a exame para condutores de veículos, e será adicionado
ao item 1 quando da contratação dos exames, caso o servidor/candidato
encaminhado seja condutor de veículos.

3.1.3 0 item 3 corresponde a exames para servidores que atuam no Departamento de
Documentação e Informação, e sera adicionado ao item 1 quando da contratação
dos exames, caso o servidor/candidato encaminhado vá atuar no citado
Departamento.

3.1.4 0 item 4 corresponde a exames para servidores que tenham mais de 39 anos de
idade e sera adicionado ao item 1 quando da contratação dos exames, caso o
servidor/candidato encaminhado esteja na situação mencionada.

3.1.5 0 item 5 corresponde a exame para a constatação da deficiência informada
quando da inscrição no concurso público para as vagas reservadas aos
portadores de deficiência, e sera adicionado ao item 1 quando da contratação dos
exames, caso o candidato encaminhado se enquadre nessa situação.

3.1.6 0 item 6 corresponde a exame complementar aos dos itens 2 e 4 e sera
contratado sempre que estes forem contratados.

3.1.7 Os itens 7 e 8 correspondem a situações esporádicas que serão contratados
quando necessário.

3.2 São exemplos da utilização combinada dos itens:
3.2.1 No caso de exame periódico de servidor com mais de 39 anos, que atua no

Departamento de Documentação e Informação, serão contratados o pacote
básico de exames do item 1 e a ele serão adicionados os exames dos itens 3, 4 e
6.

3.2.2 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos e deficiente
auditivo, serão contratados o pacote básico de exames do item 1 e a ele serão
adicionados os exames dos itens 4, 5 e 6.

- 003L1

2

4 A Camara Municipal de Londrina conta, atualmente, com 52 servidores (cinquenta e
dois) servidores, com previsão de novas admissões.

5 Ao final do contrato e de suas eventuais prorrogações, caso a quantidade maxima
estimada não seja alcançada, a Contratada não terá direito ao recebimento do valor total
do contrato, sendo o pagamento efetuado somente para os pacotes de exame
efetivamente realizados.

6 A vigência do Contrato Administrativo sera de 1 (um) ano improrrogável.

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

7 A contratação do objeto do presente Termo de Referência se justifica pela necessidade
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de realização de exames periódicos para os atuais servidores da Camara Municipal de
Londrina, de exames admissionais para a nomeação de novos servidores, conforme
Edital de Concurso Público n°01/2016, itens 14.1 e 14.3 e o disposto nos arts. 8°, IX, 9°
e 92 e seguintes da Lei 4.928 de 17 de janeiro de 1992 (Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina), bem como para os casos de afastamento.

8 Com a execução dos serviços objeto do presente certame, a Camara Municipal de
Londrina pretende instituir práticas que cooperem para a promoção e preservação da
saúde dos seus servidores, privilegiando o instrumental clinico-epidemiológico na
abordagem da relação entre a saúde do servidor e o trabalho, a prevenção, o
rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos A saúde relacionados ao trabalho,
além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos
irreversíveis à saúde dos servidores.

9 A contratação por lote se justifica considerando que os itens correspondem a exames
dependentes entre si (notadamente os itens 2 a 6 em relação ao item 1) e que devem ser
prestados pela mesma empresa contratada, com o objetivo de conferir agilidade e
eficiência na operacionalização dos exames e combinação dos pacotes dos itens do
certame.

10 Os exames requeridos para cada função ou situação foram definidos com base em
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO elaborado por
profissional contratado pela Camara Municipal de Londrina e que será disponibilizado A
Contratada.

SEÇÃO III — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11 Os serviços da presente contratação consistem em:

11.1 Coordenação do Programa de Controle Medico de saúde Ocupacional — PCMSO,
Execução de medicina ocupacional, em observância ao PCMSO e As prescrições
normativas discriminadas na NR-7.

11.2Emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — AS0s, tanto para os servidores
efetivos (exame periódico) quanto para os candidatos aprovados em concurso
público (exame admissional), respeitando os exames médicos descritos no PCMSO,
sendo necessário indicar, quando for o caso a deficiência do candidato, bem como
sua aptidão para o exercício do cargo.

11.3 Elaboração de laudos e avaliações médicas que venham a ser necessários, observados
os exames discriminados na Seção I acima.

12 Os exames e procedimentos que exigirão
Ocupacional — ASOs são os seguintes:

12.1 Adm issional;
12.2Periódico;
12.3 De retorno ao trabalho;

a emissão dos Atestados de Saúde
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13 A Contratada, deverá disponibilizar local próprio onde os servidores deverão realizar os
exames, que deverá apresentar boas condições de higiene, iluminação, temperatura e
conforto necessários ao bom atendimento dos servidores/candidatos.

SEÇÃO IV — DA DINÂMICA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 Na dinâmica de contratação de cada pacote de exames com respectiva emissão de
Atestado de Saúde Ocupacional —ASO, serão observados os seguintes procedimentos:

14.1A Contratante enviará solicitação com especificação dos serviços, observado o
detalhamento constante na tabela da Seção I do presente Termo de Referência,
acompanhada de nota de empenho, por e-mail, a Contratada.
14.1.1 No caso de exame admissional, ao paciente candidato será entregue oficio de

encaminhamento, em 2 (duas) vias, datado e assinado por servidor do
Departamento de Recursos Humanos, especificando os pacotes de exames
(grade de exames, com base nos itens da presente contratação) a serem
realizados, sendo que 1 (uma) via será entregue a Contratada para inicio da
realização dos serviços.

14.1.2 No caso de exame periódico, até o quinto dia útil de cada mês a Contratante
enviará a Contratada, por e-mail, oficio datado e assinado por um servidor do
Departamento de Recursos Humanos contendo a relação de nomes dos pacientes
servidores que realizarão o exame periódico no respectivo mês e os respectivos
pacotes de exames (grade de exames) que deverão ser realizados.

14.1.3 A Contratada informará, no prazo de 2 (dois) dias ateis, ao Departamento de
Recursos Humanos, por e-mail, as datas e os horários disponíveis para
agendamento e realização dos exames complementares, exame clinico e emissão
do ASO referente aos pacientes servidores.

14.20 Departamento de Recursos Humanos encaminhará o paciente servidor, de acordo
com a agenda disponibilizada pela Contratada, para realização de todos os
procedimentos apropriados.

14.3A Contratada fará uso da relação nominal indicada no subitem 13.2 para controle da
realização dos atendimentos requeridos.

14.4A Contratada deverá atentar-se para a grade de exames do paciente conforme pacote
indicado no oficio de encaminhamento.

15 0 exame clinico para a finalização e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
deverá ser realizado apenas quando o paciente possuir todos os resultados dos exames
para ele designados (grade de exames), possibilitando a avaliação global da saúde.

16 Após o término da avaliação, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional -
ASO, em duas vias, sendo que a primeira via ficará arquivada no local de trabalho do
servidor e a segunda via será a ele entregue, mediante recibo na primeira via, por um
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17 0 Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter, no mínimo:

17.1Nome completo do paciente, o número de registro de sua identidade, e sua função;
17.20s riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, para a função;
17.3Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o paciente, incluindo os

exames complementares e a data em que foram realizados;
17.40 nome do médico coordenador, com respectivo CRM;
17.5Definição de apto ou inapto para a função especifica que o paciente exerceu, exerce

ou vai exercer.

18 0 prazo para a finalização dos exames e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional
será de:

18.1No caso de exame admissional, 10 (dez) dias úteis, contados da data do oficio
encaminhamento mencionado no subitem 13.1.1 deste Termo de Referência.
18.1.1 0 prazo acima estabelecido, quando devidamente justificado e documentado,

poderá ser prorrogado por até 5 (cinco) dias úteis, a critério da Contratante;
18.2No caso de exame periódico, 30 (trinta) dias, contados da data do envio do e-mail

mencionado no subitem 13.1.2.
18.2.1 Na hipótese do servidor, em sua avaliação periódica, receber encaminhamento

para consulta com psiquiatra, a Contratada deverá informar tal fato por escrito A
Contratada que prorrogará o prazo para a emissão do Atestado de Saúde
Ocupacional em, no máximo, 15 (quinze) dias.

19 Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clinica e exames
complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em
prontuário clinico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador
do PCMSO.

19.1 Havendo substituição do médico coordenador do PCMSO, os arquivos (prontuários)
deverão ser transferidos para seu sucessor.

20 A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, os materiais e tudo o que for
necessário para a realização dos serviços, bem como o envio de todo e qualquer
documento referente A prestação dos serviços.

21 A Contratada deverá manter-se A disposição da Contratante em expediente mínimo de
segunda a sexta-feira, entre 08:00 As 18:00 horas.

SEÇÃO V — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

22 A Contratada deverá proceder A entrega da nota fiscal até o quinto dia útil do mês
subsequente, indicando a quantidade de cada pacote efetivamente realizado bem como o
número da nota de empenho a que está vinculado.
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o serviço solicitado em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recnéltrrnento da
Nota Fiscal/Fatura.

22.20 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
serviço prestado ao solicitado e as especificações do objeto.

22.30 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
prestadora de serviços por vícios ocultos.

6

23 0 pagamento do objeto deste Contrato sera feito à Contratada em até 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento definitivo do objeto

23.10 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

23.2Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

23.30 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

23.4Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

24 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

25 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

SEÇÃO VI— DAS COMPROVAÇÕES RELATIVAS :At CAPACIDADE TÉCNICA

26 Após a assinatura do Contrato Administrativo, a Contratada deverá comprovar que
possui coleta de exames laboratoriais na sede da empresa.

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

27 A Contratada obriga-se a:

27.1Prestar os serviços no prazo e condições determinados, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta.

27.2Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Contratante, ou terceiros de que tomar
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conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, sobretudo
no que se refere ás condições médicas.

27.3 Emitir fatura correspondente aos serviços prestados.
27.4Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, incluindo as condições de habilitação e qualificação exigidas.
27.5Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender

prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos
solicitados.

27.6Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser
repassadas, por escrito, pela Contratada e Contratante, visando as providências
necessárias;

27.7A Contratada no ato da assinatura do contrato deverá informar por escrito o médico
coordenador do PCMSO durante a vigência do contrato, bem como que possui em
seu quadro de profissionais ou credenciadas todas as especialidades constantes no
PCMSO para a perfeita execução dos serviços.

27.8No caso do encerramento ou do distrato do contrato de prestação de serviços todos
os registros (prontuários) que se referem aos servidores da Contratante, deverão ser
repassados a nova contratada.

27.90bservar com critério todas as especificações para elaboração dos laudos técnicos e
pericias médicas;

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

27.11Manter seus endereços de correspondência, inclusive eletrônica, atualizados e aptos
a receber mensagens da Contratante.

28 A Contratante obriga-se a:

28.1Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de
servidor especialmente designado;

28.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;

28.3 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços;
28.40bservar todas as orientações fornecidas pela Contratada, visando o cumprimento do

Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional — PCMSO;
28.5 Efetuar o pagamento no prazo pactuado.

Andréa Cri
Departamento de

Londrina, 19 de fevereiro de 2018.

in Cobb()
e ursos Humanos

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX : 3374-1265 - Londrina- PR

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia conferecom o original.

LondrinaI 4 o'it LOA
toireinr411

Fu ion 6.1 io Resporivf..1

Lutz Fern' ando M. MarendazDept° de Supnmentos e Palmeri°



, 9
Câmara Municipal de Londrina- 0101)1

Pe1171-A-RA MUNICIPAL DE LONDRINA
I A presente fotocópia conferecom o original.

Lon ina, 0 Li [7.,(A
1

Estado do Paraná

Requisição N°: 2579/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral
Aquisição de: Móveis Lino ..vo Re :ponsavc.

Especificação: Serviço de segurança e medicina do trabalho para a Coordenação da MeRrernVigrAfAg4tflfttnio
Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PCMSO, bem como para a realização de exames de admissão, exames periódicos, realização
de laudos e perícias médicas e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional ASOs para a
Camara Municipal de Londrina, relativo a saúde de seus servidores

Justificativa: Necessidade de realização de exames periódicos para os atuais servidores da Camara Municipal
de Londrina, de exames admissionais para a nomeação de novos servidores, conforme Edital de
Concurso Público n° 01/2016, itens 14.1 e 14.3 e o disposto nos

Em: 19/02/2018

Tramitação 
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:
Data:
Fornecedor:

0,00 Valor:
Data:
Fornecedor:

0,00 Valor:
Data:
Fornecedor:

0,00

Obs: O prego contratado sera de até R$ 63.116,66 (sessenta e três mil, cento e dezesseis reais e sessenta e seis
centavos).
Ao Departamento Financeiro, para informar classificação da dotação orçamentária e existência de saldo.

7--- 

0 

orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Sa o orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 788.025,40
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material)

,
0,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? Não Qtde.: 0 Valor:10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.395099 - Demais despesas com serviços médico-hospitalar,
odontológico e laboratorial.

Em: 19/02/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em:

Rarloéta
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RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 10/2018
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supnment4~41Vikaçao de coordenação de PCMSO, emissão de ASO, elaboração de

laudos e exames médicos foi objeto do Pregão Presencial n°. 01/2018 (disponível no site

oficial da CML). Contudo as duas sessões públicas realizadas restaram desertas. Por essa

razão o processo administrativo em epígrafe foi criado, na tentativa de proceder com a

contratação mediante dispensa de licitação.

A prospecção do mercado realizada pelo Departamento de Suprimentos e

Patrimônio culminou nos seguintes preços:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018. OBJETO:

COORDENAÇÃO DE PCMSO, EMISSÃO DE ASO,

ELABORAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES MEDICOS.

PREÇO MÁXIMO LONDRICLINICAS MS InCompany Ultramedicina

Item Qtd.
Valor

unitário
Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

R$ R$ R$
1 85 R$ 558,00 47.430,00 *** R$ 854,00 72.590,00 R$ 558,00 47.430,00

2 2 R$ 28,75 R$ 57,50 R$ 25,00 R$ 50,00 R$ 28,00 R$ 56,00 R$ 28,75 R$ 57,50
R$ R$ R$

3 10 R$ 117,75 1.177,50 R$ 68,00 R$ 680,00 R$ 105,00 1.050,00 R$ 117,75 1.177,50
R$ R$ R$ R$

4 50 R$ 134,50 6.725,00 R$ 120,00 6.000,00 R$ 90,00 4.500,00 R$ 134,50 6.725,00

5 2 R$ 43,33 R$ 86.66 *** *** R$ 60,00 R$ 120,00 R$ 43,33 R$ 86,66
R$ R$ R$ R$

6 52 R$ 42,50 2.210,00 R$ 35,00 1.820,00 R$ 40,00 2.080,00 R$ 42,50 2.210,00
R$ R$ R$ R$

7 12 R$ 240,00 2.880,00 R$ 120,00 1.440,00 R$ 480,00 5.760,00 R$ 240,00 2.880,00
R$ R$ R$

8 60 R$ 42,00 2.550,00 *** *** R$ 35,00 2.100,00 R$ 42,50 2.550,00

A empresa Londriclinicas apresentou preços que somam R$ 530,00 para o

item 1, contudo não cotou o exame de avaliação osteomuscular, que integra o item, razão pela

qual o valor não foi inserido na tabela. Além disso, apresentou o valor de R$ 500,00 para

IC
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elaborar um PCMSO sobre PPRA, mas o contato da empresa, a se. Desiree, por telefone,

informou que não coordena o PCMSO elaborado por médico do trabalho de outra

empresa.

0 Sr. Robson, da empresa MS InCompany informou que participaria de

licitação se o preço for revisto, pois não consegue alcançar o preço fixado no Pregão

Presencial n°. 01/2018. Também não coordena PCMSO de terceiros, sugeriu contratar parte

de segurança completa, percebi a necessidade de prever criação de adendos.

A empresa Ultramedicina foi a única a alcançar o preço máximo do Pregão

Presencial n°. 01/2018, contudo, a representante da empresa, Sr'. Eliane, informou que

também não faz coordenação do PCMSO de terceiros.

Além das empresas que enviaram orçamento:

A Med Work informou que ela e outras empresas do ramo têm problemas com

o horário do item 21 (segundo eles, tem que ser até 16h). Além disso, tem problema com

especificação de perícia com mais de 1 médico do trabalho e considera que há excesso nos

exames periódicos, não participa de licitação, não coordena PCMSO de terceiros.

A ISO Londrina informou que não coordena PCMSO de terceiros e não

participa de licitação, por questões internas à empresa.

Por fim, a Medtral/Cemtral informou, como todas as demais, que não

coordena PCMSO elaborado por médico de outra empresa.

A fase de cotação permitiu sentir que as empresas do ramo não coordenam

PCMSO de terceiros conforme prevê o termo de referência. Isso posto, encaminha-se cópia do

presente relatório ao departamento requisitante, com a sugestão de que o termo de referência

seja revisto, de modo a ensejar cotação higida.

Londrina, 28 de fevereiro de 2018.

--Ant5 • t el .ttre Abe--
Deparra-me t‘ • e Suprimentos e Patrimôni

De acordo:
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
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1 0 objeto do presente Termo de Referência é a contratação se emp •

serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização de laudos e
médicas e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a
Municipal de Londrina.

pencias
Camara

2 A Contratação se dará por lote único com seus itens correspondendo a todos os pacotes
de exames previstos passíveis de contratação.

2.1 Os exames admissionais a serem realizados e suas respectivas quantidades
correspondem aos seguintes:

Lote Único

Item Descrição Quantidade

1 Pacote básico de exames, compreendendo os seguintes: Acido Úrico,
Acuidade Visual, Avaliação Osteomuscular, Avaliação Psicológica,
Colesterol Hdl, Colesterol Ldl, Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo Sanguíneo, Hemograma
Padrão, Laudo Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X Coluna Total,
Trigliceridios, Uréia, Vdrl e Vhs.

40

2 Pacote adicional de exames para atuação no Departamento de Documentação
e Informação, compreendendo Espirometria e Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4

3 Pacote adicional de exame para servidores acima de 39 anos,
compreendendo PSA, Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15

4 Pacote de exame para constatação de deficiência, correspondendo á.
Audiometria Completa. 2

3 Os itens do certame correspondem a pacotes de exames que podem ser combinados de
diversas formas, a depender da idade e da função do candidato.

3.1 Os itens foram separados da seguinte maneira:
3.1.1 0 item 1 corresponde ao pacote básico de exames que serão realizados para a

emissão dos Atestados de Sande Ocupacional - AS0s, a titulo de exame
admissional para candidatos aprovados em concurso público vigente.

3.1.2 0 item 2 corresponde a exames para servidores que atuam no Departamento de
Documentação e Informação, e será adicionado ao item 1 quando da contratação
dos exames, caso o candidato encaminhado \id atuar no citado Departamento.

3.1.3 0 item 3 corresponde a exames para servidores que tenham mais de 39 anos de
idade. e será adicionado ao item 1 quando da contratação dos exames, caso o
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candidato encaminhado esteja na situação mencionada.
3.1.4 0 item 4 corresponde a exame para a constatação da deficiência informada

quando da inscrição no concurso público para as vagas reservadas aos
portadores de deficiência, e sera adicionado ao item 1 quando da contratação dos
exames, caso o candidato encaminhado se enquadre nessa situação.

3.2 Salo exemplos da utilização combinada dos itens:
3.2.1 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos, que atuará

no Departamento de Documentação e Informação, serão contratados o pacote
básico de exames do item 1 e a ele serão adicionados os exames dos itens 2 e 3.

3.2.2 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos e deficiente
auditivo, serão contratados o pacote básico de exames do item 1 e a ele serão
adicionados os exames dos itens 3 e 4.

4 Os serviços serão contratados por meio do Sistema de Registro de Preço e terão sua
contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei
8.666/1993.

4.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

4.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5 A contratação do objeto do presente Termo de Referência se justifica pela necessidade
de realização de exames admissionais para a nomeação de novos servidores para a
Camara Municipal de Londrina, conforme Edital de Concurso Público n° 01/2016.

6 A contratação por lote se justifica considerando que os itens correspondem a exames
dependentes entre si (notadamente os itens 2 a 4 em relação ao item 1) e que devem ser
prestados pela mesma empresa contratada, com o objetivo de conferir agilidade e
eficiência na operacionalização dos exames e combinação dos pacotes dos itens do
certame.

7 Os exames requeridos para cada função ou situação foram definidos com base em
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO elaborado por
profissional contratado pela Camara Municipal de Londrina.

SEÇÃO III — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8 Os serviços da presente contratação consistem em:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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8.1 Emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — AS0s, para os candidatos aprovados
em concurso público (exame admissional), respeitando os exames médicos descritos
no PCMSO, sendo necessário indicar, quando for o caso a deficiência do candidato,
bem como sua aptidão para o exercício do cargo.

8.2 Elaboração de laudos e avaliações médicas que venham a ser necessários, observados
os exames discriminados na Seção I acima.

9 A Contratada, deverá disponibilizar local próprio onde os candidatos deverão realizar os
exames, que deverá apresentar boas condições de higiene, iluminação, temperatura e
conforto necessários ao bom atendimento dos candidatos.

SEÇÃO IV — DA DINÂMICA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 Na dinâmica de contratação de cada pacote de exames com respectiva emissão de
Atestado de Saúde Ocupacional — ASO, serão observados os seguintes procedimentos:

10.1A Contratante enviará solicitação com especificação dos serviços, observado o
detalhamento constante na tabela da Seção I do presente Termo de Referência,
acompanhada de nota de empenho, por e-mail, à Contratada.

10.2Para a realização de exame admissional, ao paciente candidato será entregue oficio
de encaminhamento, em 2 (duas) vias, datado e assinado por servidor do
Departamento de Recursos Humanos, especificando os pacotes de exames (grade de
exames, com base nos itens da presente contratação) a serem realizados, sendo que 1
(uma) via será entregue a Contratada para inicio da realização dos serviços.

10.3A Contratada deverá atentar-se para a grade de exames do paciente conforme pacote
indicado no oficio de encaminhamento.

11 0 exame clinico para a finalização e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
deverá ser realizado apenas quando o paciente possuir todos os resultados dos exames
para ele designados (grade de exames), possibilitando a avaliação global da saúde.

12 Após o término da avaliação, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional -
ASO, em duas vias, sendo que a primeira via ficará arquivada no local de trabalho do
servidor e a segunda via será a ele entregue, mediante recibo na primeira via, por um
servidor do Departamento de Recursos Humanos.

13 0 Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter, no mínimo:

13.1Nome completo do paciente, o número de registro de sua identidade, e sua função;
13.20s riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, para a função;
13.3Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o paciente, incluindo os

exames complementares e a data em que foram realizados;
13.40 nome do médico examinador, com respectivo CRM;
13.5Definição de apto ou inapto para a função especifica que o paciente vai exercer.

14 0 prazo para a finalização dos exames e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional
será de:
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14.110 (dez) dias úteis, contados da data do oficio encaminhamento mencionado no
subitem 10.1.1 deste Termo de Referência.

14.20 prazo acima estabelecido, quando devidamente justificado e documentado, poderá
ser prorrogado por até 5 (cinco) dias úteis, a critério da Contratante.

15 A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, os materiais e tudo o que for
necessário para a realização dos serviços, bem como o envio de todo e qualquer
documento referente à prestação dos serviços.

16 A Contratada deverá manter-se A. disposição da Contratante em expediente mínimo de
segunda a sexta-feira, entre 08:00 às 16:00 horas.

SEÇÃO V — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17 A Contratada deverá proceder A. entrega da nota fiscal até o quinto dia útil do mês
subsequente, indicando a quantidade de cada pacote efetivamente realizado bem como o
número da nota de empenho a que está vinculado.

17.1A Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato, receberá definitivamente
o serviço solicitado em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

17.20 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
serviço prestado ao solicitado e As especificações do objeto.

17.30 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
prestadora de serviços por vícios ocultos.

18 0 pagamento do objeto deste Contrato será feito à Contratada em até 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento definitivo do objeto

18.10 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

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

18.30 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

18.4Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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%; pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

SEÇÃO VI— DAS COMPROVAÇÕES RELATIVAS À CAPACIDADE TÉCNICA

5

031

21 Após a assinatura da Ata de Registro de Preço, a Contratada deverá comprovar que
possui coleta de exames laboratoriais na sede da empresa.

SECA() VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

22 A Contratada obriga-se a:

22.1Prestar os serviços no prazo e condições determinados, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta.

22.2Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Contratante, ou terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, sobretudo
no que se refere As condições médicas.

22.3 Emitir fatura correspondente aos serviços prestados.
22.4Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, incluindo as condições de habilitação e qualificação exigidas.
22.5Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender

prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos
solicitados.

22.6Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser
repassadas, por escrito, pela Contratada e Contratante, visando as providências
necessárias.

22.7A Contratada deverá possuir em seu quadro de profissionais ou credenciadas os
profissionais necessários para execução dos serviços durante a vigência do contrato.

22.80bservar com critério todas as especificações para elaboração dos laudos técnicos e
perícias médicas;

22.9Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.10 Manter seus endereços de correspondência, inclusive eletrônica, atualizados e
aptos a receber mensagens da Contratante.

23 A Contratante obriga-se a:

23.1Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de
servidor especialmente designado;

23.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;

23.3 Comunicar A. Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços;
23.40bservar todas as orientações fornecidas pela Contratada, visando a correta execução
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23.5 Efetuar o pagamento no prazo pactuado.

André
Departament

6

Londrina, 05 de marco de 2018.
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de Recursos Humanos
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A Câmara Municipal de Londrina (CML) tentou contratar o objeto em epígrafe

mediante o Pregão Presencial n°. 01/2018, contudo as duas sessões públicas agendadas

restaram desertas.

Diante disso, a CML procurou orçar valores para contratação direta. Ocorre que

todas as empresas consultadas apresentaram objeção à coordenação de PCMSO elaborado por

terceiros.

RELATÓRIO DE DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS.

Assim, o Departamento de Recursos Humanos readaptou o termo de referência

para contratar apenas exames admissionais — sem coordenação do PCMSO.

0 novo termo de referência permite aproveitar os orçamentos apresentados na

cotação levada a efeito para compra direta (fls. 11-24), tendo em vista que todas as empresas

cotaram preços sem a coordenação do PCMSO. Além disso, o termo de referência possuía a

previsão de que o pagamento ocorreria apenas para os exames efetivamente realizados — razão

pela qual a contratação aproxima-se do registro de preços.

No novo termo de referência foram suprimidos os itens 2, 7 e 8. E o exame do

item 6 foi incorporado ao item 4. Os quantitativos também foram adaptados, tendo em vista

que passaram a referir apenas aos exames admissionais (não mais aos periódicos).

Dito isso, a nova tabela de exames ficou configurada da seguinte forma:

Lote Único

Item Descrição Qtd

1 Pacote básico de exames, compreendendo os seguintes: Ácido Orico, Acuidade Visual,
Avaliação Osteomuscular, Avaliação Psicológica, Colesterol Hdl, Colesterol Ld1,
Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico, Gama Glutamil Transferase, Glicemia,
Grupo Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X
Coluna Total, Trigliceridios, Uréia, Vdrl e Vhs.

40

2 Pacote adicional de exames para atuação no Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4

3 Pacote adicional de exame para servidores acima de 39 anos, compreendendo PSA,
Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15



4 Pacote de exame para constatação de deficiência, correspondendo A. Audiometria
Completa. 2

O cálculo dos valores pelos preços unitários apresentados (e considerando que

o novo item 3 passou a ser a somatória dos antigos itens 4 e 6) resta conforme a seguinte

tabela:

LONDRICIANICAS MS InCompany Ultramedicina PREÇO MÉDIO

Item Qtd
Valor

unitário
Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

1 40 *** *** R$ 854,00
R$

34.160,00 R$ 558,00
R$

22.320,00 R$ 706,00
R$

28.240,00

2 4 R$ 68,00 R$ 272,00 R$ 105,00 R$ 420,00 R$ 117,75 R$ 471,00 R$ 96,92 R$ 387,68

3 15 R$ 155,00
R$

2.325,00 R$ 130,00
R$

1.950,00 R$ 177,00
R$

2.655,00 R$ 154,00
R$

2.310,00

4 2 *** *** R$ 60,00 R$ 120,00 R$ 43,33 R$ 86,66 R$ 51,67 R$ 103,34
*Os valores unitários foram arredondados antes do cálculo dos valores totais.

Caso fixados os valores médios como preço máximo para registro de preços de

exames admissionais, o valor máximo do certame ficará em R$ 31.041,02 (trinta e um mil e

quarenta e um reais e dois centavos).

Depart 

Deacordo:

Londrina, 6 de março de 2018.

4a dá.áttre Abe
Suprimentos e Patrimônio

Luiz ern do Moraes M'arenaa
Departamento de Suprimentos e Patrimôihio

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRNA
A presente fotocópia confeicom o ortglnal.

Deet° de Supnmentes e PafrenOnso



eitaria 94 a/n.

TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

A partir das informações apresentadas no Relatório de Preços dos

autos n°. 10/2018 (fls. 33 e 34), fixo como preço máximo para o registro de preço de exames

admissionais, o valor total de R$ 31.041,02 (trinta e um mil e quarenta e um reais e dois

centavos), conforme a seguinte tabela:

PREÇO MÁXIMO
Item Descrição Qtd Valor unitário Valor total

1

Pacote básico de exames, compreendendo os
seguintes: Ácido Orico, Acuidade Visual,
Avaliação Osteomuscular, Avaliação
Psicológica, Colesterol Hdl, Colesterol Ldl,
Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo
Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo
Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X
Coluna Total, Trigliceridios, Uréia, Vdrl e
Vhs. 40 R$ 706,00 R$ 28.240,00

2

Pacote adicional de exames para atuação no
Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e
Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4 R$ 96,92 R$ 387,68

3

Pacote adicional de exame para servidores
acima de 39 anos, compreendendo PSA,
Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15 R$ 154,00 R$ 2.310,00

4

Pacote de exame para constatação de
deficiência, correspondendo a Audiometria
Completa. 2 R$ 51,67 R$ 103,34

Valor Máximo Total — Lote Único R$ 31.041,02

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA g
A presente fotocópia confere

corn o original.

ndrina

onário

Luiz Fernando M. Marendaz
Dept° de Supnmentos e Part**

Londrina, 6 de março de 2018.

Ailton da Silva Nantes
esidente da Câmara Municipal de Londrina
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. 04/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia conferi

com o original
10Cl4drina, 

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizl Aff:Zr.";m1r.:61.
modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por lote, visando a contrataça: ; ' !
prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização exames
admissionais e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — AS0s, cujas despesas correrão
por conta da dotação: 01.010.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.50.99 — Demais despesas com
serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constante do Orçamento-Programa
vigente.

0 procedimento licitatório será regido pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2.002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2.006, bem como, supletivamente,
pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao
disposto neste edital e anexos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL — ASOS

PREÇO MÁXIMO TOTAL: RS 31.041,02 (TRINTA E UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E DOIS
CENTAVOS)

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz, designado e autorizado pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da
Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 3 de abril de 2018, as 9 horas e 15
minutos, na sala de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua
Governador Parigot de Souza, no. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o
credenciamento dos representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml, ou poderão ser
solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS
13x ,ks 18x): Luiz MARENDAZ (RAMAL 3374-1312) E FELIPE PAIM (RAMAL 3374-1265).



Jornal Oficial n° 3482 Pág. 17 Terça-feira, 20 de marco de 2018

Fornecedor/Representado: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
Assunto: Prática infrativa/Aplicação de sanção.
Em acolhimento As razões fáticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n° 246/2013, adotando-as como motivação, aplico ao
representado multa no valor de R$ 63.006,13 (sessenta e três mil e seis reais e treze centavos), conforme Art.56, inc. I e Art.57 ambos da Lei
Federal 8.078/1990 devendo o valor ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos determinados
pelos Artigos 22 e 23 do Decreto Municipal 436/07 c/c Art. 20 da Lei Municipal n° 9.291/03.

Intime-se o representado para ciência e cumprimento da presente decisão. Publique-se.

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo PROCON-LD

DECISÃO N°14, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

Processo Administrativo n° 4294/2015
Fornecedor/Representado: EDNA DE SOUZA & CIA (LOYALTY)
Assunto: Prática infrativa/Aplicação de sanção.
Em acolhimento As razões fAticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n° 040/2015, adotando-as como motivação, aplico ao
representado multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Art.56, inc. I e Art.57 ambos da Lei Federal 8.078/1990 devendo o valor ser
recolhido em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos determinados pelos Artigos 22 e 23 do Decreto Municipal
436/07 c/c Art. 20 da Lei Municipal n° 9.291/03.

Intime-se o representado para ciência e cumprimento da presente decisão. Publique-se.

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo PROCON-LD

• CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

CAMARA MUNICIPAL DE WM),
A presente fotocopia

com o original.

211125.:Qw"Hirnentos
• 4!

C.•••••• 
"Me reilairreintr,10,.

OBJETO: Contratação de empresa prestadora do serviço de medicina e segurança do trabalho para a realização exames admissionais e emissão
de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a Câmara Municipal de Londrina.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.50.99 — Demais despesas com serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constantes
do Orçamento-Programa vigente.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 31.041,02 (Trinta e um mil, quarenta e um reais e dois centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 9h15 de 03/04/2018.
',LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.

ETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)

3374-1273 (Anderson).
Em 19/03/2018. Mark Almeida - Diretor Geral

TERMO
TERMO ADITIVO N°01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2017

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: MITALCOPY MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ: 95.362.968/0001-74
Objeto: prestação dos serviços de repRografia
Objeto do aditivo: prorrogação da vigência contratual
Vigência: 12 meses, a partir de 05 de abril de 2018.
Data da Assinatura: 09 de março de 2018.

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÕES



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018

Às 9 horas e 15 minutos do dia 03 de abril de 2018, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a sessão pública do pregão presencial em epígrafe, para contratação de

empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho, com a presença do Pregoeiro, o

Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores Bruna Fernandes

Lonni e Anderson Rafael Delattre Abe, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do

referido certame.

Pregoeiro abriu a sessão pública, mas não se apresentaram licitantes até o momento da declaração

de seu encerramento — as 9h e 40min. Assim, o Pregoeiro declarou a licitação deserta.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz 

Equipe de Apoio:

Anderson Rafael Delattre Abe

Bruna Fernandes Lonni  • 9()_I1r,),

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia conferc

com o original.
Lo drina,

Dept° de Suprimentos e Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 04/2018 — Objeto: contratação de empresa prestadora de serviço de

medicina e segurança do trabalho para a realização de exames admissionais e emissão de

Atestados de Saúde Ocupacional

Sr. Diretor,

A sessão pública do Pregão Presencial n° 04/2018 foi designada para a data

de hoje, 03/04/2018, porém, nenhum licitante compareceu, conforme relatado na ata da sessão

juntada A. fl. 113 dos autos.

Destaco que o objeto da atual licitação, com pequenas diferenças e em

quantitativo maior, já foi alvo de tentativa de contratação por meio do Pregão Presencial n°

01/2018, que por duas vezes restou deserto e que o atual pregão foi restringido à participação

de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 48, I da Lei

Complementar 123/2006.

Assim, encaminho o processo administrativo para análise e determinação de

providências por V. Exa, no sentido de determinar a republicação em ampla concorrência ou

de determinar a tentativa de contratação direta nos termos do art. 24, V da Lei 8.666/1993.

erna o oraes ( are

regoeiro

Londrina, 3 de abril de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDR1!',,:',.
A presente fotocópia

com o original.
Lo drina, 4t I

Dept° de Suprtmentos e PatnmOnto
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

Pregão Presencial n° 04/2018 — Objeto: contratação de empresa prestadora de serviço de

medicina e segurança do trabalho para a realização de exames admissionais e emissão de

Atestados de Saúde Ocupacional

Diante do relatório do Pregoeiro indicando que a licitação em epígrafe

restou deserta, decido pelo arquivamento do Processo Administrativo n° 10/2018 e a nova

autuação com cópia das peças principais e republicação do certame em ampla concorrência.

rk-Almeida

iretor-Geral

•

Londrina, 3 de abril de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia coW-com o original.

Londrrna IQ
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. XX/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, na
modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por lote, visando a contratação de empresa
prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização exames
admissionais e emissão de Atestados de Sande Ocupacional — AS0s, cujas despesas correrão
por conta da dotação: 01.010.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.50.99 — Demais despesas com
serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constante do Orçamento-Programa
vigente.

0 procedimento licitatório sera regido pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2.002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2.006, bem como, supletivamente,
pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao
disposto neste edital e anexos.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL — ASOs

PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 31.041,02 (TRINTA E UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E DOIS
CENTAVOS)

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz, designado e autorizado pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da
Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia , na sala de reuniões
desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de Souza, n°. 145,
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos representantes de
licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml, ou poderão ser
solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS
1311 Às 18H): Lutz MARENDAZ (RAMAL 3374-1312) E FELIPE PALM (RAMAL 3374-1265).
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Pregão Presencial n°. ...12018 3

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é a contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e
medicina do trabalho para a realização exames admissionais e emissão de Atestados de
Saúde Ocupacional — ASOs para a Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações, prazos e condições de execução dispostos do Termo de Referência
(Anexo I deste edital).

2 A presente licitação será julgada pelo critério de menor preço por lote, em lote único.

2.1 0 valor máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$
31.041,02 (trinta e um mil e quarenta e um reais e dois centavos), devendo ser
obedecidos também os preços máximos estabelecidos para cada item, conforme os
se uintes arâmetros:

PREÇO MÁXIMO

Item Descrição Qtd Valor unitário Valor total

1

Pacote básico de exames, compreendendo os
seguintes: Acido Orico, Acuidade Visual,
Avaliação Osteomuscular, Avaliação
Psicológica, Colesterol Hdl, Colesterol Ldl,
Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo
Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo
Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X
Coluna Total, Trigliceridios, Uréia, Vdrl e
Vhs. 40 R$ 706,00 R$ 28.240,00

2

Pacote adicional de exames para atuação no
Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e
Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4 R$ 96,92 R$ 387,68

3

Pacote adicional de exame para servidores
acima de 39 anos, compreendendo PSA,
Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15 R$ 154,00 R$ 2.310,00

4

Pacote de exame para constatação de
deficiência, correspondendo A. Audiometria
Completa. 2 R$ 51,67 R$ 103,34

Valor Máximo Total — Lote Único R$ 31.041,02

3 Os serviços serão contratados por meio do Sistema de Registro de Preço e terão sua
contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei
8.666/1993.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações dos serviços, os prazos e condições para sua execução estão dispostos
no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata
de Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do contrato referente ao presente certame, correrão por
conta da dotação: 01.010.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.50.99 — Demais despesas com
serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constante do Orçamento-
Programa vigente.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 0 presente certame não foi definido como de participação exclusiva de Micro Empresas
e Empresas de Pequeno Porte (MEs/EPPs), nos termos do art. 48, I da Lei
Complementar 123/2006, haja vista que a Camara Municipal de Londrina já o fez no
âmbito do Pregão Presencial n° 04/2018, que foi declarado deserto.

6.1 Assim, considerando que a licitação que foi definida nos termos do art. 48,1 da Lei
Complementar 123/2006 restou deserta e que mesmo em um certame com ampla
concorrência as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ainda terão tratamento
favorecido, o presente certame não terá restrição à participação de empresas que não
sejam Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

6.2 Portanto, poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

7 É vedada a participação nesta licitação de:
7.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
7.2 Empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Camara;
7.3 Empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina,

nos termos do artigo 70 da lei 10.520/2002;
7.4 Empresas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

7.5 Empresas estrangeiras que não funcionem no pais;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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7.6 Empresas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho,
servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei
Municipal 4.928/1992 — Estatuto do Regime Jurídico Onico dos Servidores Públicos
Civis do Município de Londrina — PR.

7.7 Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

7.8 Empresas que possuam, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

8 A abertura da licitação se dará em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao
Pregoeiro os seguintes documentos:

8.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
8.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
8.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
8.1.3 A declaração de que a empresa cumpre todos os requisitos de habilitação do

Edital (Anexo III deste Edital);
8.1.4 Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, que se

enquadra na Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar a
declaração prevista no Anexo IV deste Edital, acompanhada de certidão emitida
pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n°
103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de
constituição da licitante; a apresentação em outro local ou momento prejudica o
tratamento previsto na Lei Complementar 123/2006.

8.2 Os envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Documentos de habilitação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

9 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em
nome da pessoa jurídica, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos
relacionados a sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de
intenção de recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.

10 0 representante devera, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes
para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

11 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
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estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.

11.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante
terceiros.

11.20 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida (modelo
no Anexo II), deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e
para a prática dos demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

12 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

13 Considera-se encerrada a fase de credenciamento no momento em que é iniciada a
abertura do primeiro envelope de proposta.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 0 licitante deverá apresentar dois envelopes separados, sendo um deles com a proposta
e o outro com os documentos referentes a habilitação.

16 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

16.1"À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

16.2"À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregtio]I[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

17 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até as 18 horas
do dia anterior ao da abertura da sessão pública.

17.1Nessa hipótese, além dos dois envelopes (de proposta e de habilitação), o licitante
deverá encaminhar Declaração de que a empresa cumpre todos os requisitos de
habilitação do Edital (Anexo III deste Edital).

17.2Toda a documentação deverá ser acondicionada em invólucro único, endereçado
diretamente ao órgão licitante, com a identificação assim sugerida:
17.2.1 "À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]!
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[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da realização
da sessão]".

17.3 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

18 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da pessoa jurídica proponente (timbre, carimbo ou outra inscrição que a
caracterize), em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem
entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo
proponente e deve apresentar:

18.1A descrição dos serviços cotados, observadas as especificações constantes do Termo
de Referência (Anexo I do presente Edital).

18.20 preço unitário dos itens e o preço total do lote em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), no qual devem estar incluidos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.

19 A apresentação da proposta implica:
19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.3 Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital);

19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de
Preço (Anexo VI) e no presente Edital, em especial a referente à recusa em assinar o
instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto a. sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
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tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

24 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas as propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

26.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27.10 critério de julgamento será o de menor prego por lote, sendo aceito somente duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço venha a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a
etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos
nos itens anteriores.

30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a
aplicabilidade da Lei Complementar n°. 123/2006 e passará ao julgamento das
propostas.

SECA() VIII — DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. .../2018 9

32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, A. condição de primeira
colocada.

33 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito
conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto sera adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para encaminhar a tabela de composição de
preço dos itens do certame devidamente recomposta com sua oferta na etapa de lances.

35.1A nova tabela recomposta poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as
originais sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.

35.2Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os
licitantes

35.30 não encaminhamento da planilha recomposta implicará na desclassificação da
licitante.

36 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua
aceitabilidade.

37 Será desclassificada a proposta final que:
37.1Contenha vícios ou ilegalidades.
37.2Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
37.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
37.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
37.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

37.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e A.
produtividade apresentada.

38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
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39 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X — DA HABILITAÇÃO

43 0 Pregoeiro procederá a abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.

44 Sera inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
47.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
47.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
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Caixa Econômica Federal — CEF);
47.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por

meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
49.1 Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação por meio da
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
49.1.1 Para a aferição da compatibilidade com relação As características e

quantidades, será exigida a comprovação da prestação de serviços de realização
de exames admissionais com a emissão dos respectivos Atestados de Sande
Ocupacional — AS0s, para, no mínimo, 20 pacientes no período de 12 meses.

49.1.2 t admitida a somatória de quantitativos dos atestados de para a comprovação
do quantitativo exigido desde que os serviços indicados nos respectivos
atestados se refiram ao mesmo período.

49.1.3 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa
jurídica emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo
contratual, a descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho do
licitante.

49.2Com relação A Capacidade Tecnico-Profissional, a empresa deverá apresentar os
seguintes documentos relacionados ao médico do trabalho responsável técnico:
49.2.1 Comprovação do vinculo entre a licitante e o responsável técnico;
49.2.2 Comprovação da regularidade do médico do trabalho responsável técnico

perante o órgão de fiscalização de classe.

50 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não lid em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo VI deste Edital.

51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno
porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
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assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que
ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da
Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a
emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

52.1A não inserção da certidão positiva no Envelope n°. 2 impede a concessão do
beneficio acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

SEÇÃO XI— DOS RECURSOS

55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

• 57 Não serão conhecidos:

57.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

57.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

57.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo sido estas apresentadas
ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
devidas informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina,
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que decidirá em 5 (cinco) dias Ateis.

60 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

61 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

62 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições:

62.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
62.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
62.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

63 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.

64 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

64.1 Encerrado este prazo de 15 (quinze) dias, automaticamente se dará inicio ao prazo
de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena
de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.
64.1.1 0 ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será

objeto de registro simples em termo especifico devidamente juntado aos autos.

SECA() XIII — DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

65 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

65.1Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara
Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é
prorrogável, uma vez, por igual período.
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66 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

67 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

67.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidõneo.

SEÇÃO XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

68 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias Ateis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo a Camara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias Ateis.

69 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

70 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro detalhado de todas as
ocorrências.

71 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

72 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 e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

73 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

74 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
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Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substancia das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

75 0 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, de economia e do interesse público.

76 As normas que disciplinam este Pregão sera() sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

77 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

78 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

79 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

80 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

81 0 resultado desta licitação sera publicado no sitio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

SEÇÃO XV — DOS ANEXOS

82 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
82.1 Anexo I: Termo de Referência;
82.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento (Procuração);
82.3 Anexo III: Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação do

Edital;
82.4Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP);
82.5Anexo V: Modelo de declaração relativa a proibição de trabalho infantojuvenil (Lei
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n° 9.854/99);
82.6Anexo VI: Minuta de Ata de Registro de Preço.

Edifício da Camara Municipal de Londrina, em de  de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa prestadora de
serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização exames admissionais e
emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a Camara Municipal de
Londrina.

2 A Contratação se dará por lote único com seus itens correspondendo a todos os pacotes
de exames previstos passíveis de contratação.

2.1 Os exames admissionais a serem realizados e suas respectivas quantidades
correspondem aos seguintes:

Lote Único
Item Descrição Quantidade

1 Pacote básico de exames, compreendendo os seguintes: Ácido Uric°,
Acuidade Visual, Avaliação Osteomuscular, Avaliação Psicológica,
Colesterol Hdl, Colesterol Ldl, Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo Sanguíneo, Hemograma
Padrão, Laudo Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X Coluna Total,
Trigliceridios, Uréia, Vdrl e Vhs.

40

2 Pacote adicional de exames para atuação no Departamento de Documentação
e Informação, compreendendo Espirometria e Raio-X Co!. Lombar 5 Inc. 4

3 Pacote adicional de exame para servidores acima de 39 anos,
compreendendo PSA, Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15

4 Pacote de exame para constatação de deficiência, correspondendo A
Audiometria Completa. 2

3 Os itens do certame correspondem a pacotes de exames que podem ser combinados de
diversas formas, a depender da idade e da função do candidato.

3.1 Os itens foram separados da seguinte maneira:
3.1.1 0 item 1 corresponde ao pacote básico de exames que serão realizados para a

emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional - AS0s, a titulo de exame
admissional para candidatos aprovados em concurso público vigente.

3.1.2 0 item 2 corresponde a exames para servidores que atuam no Departamento de
Documentação e Informação e será adicionado ao item 1 quando da contratação
dos exames, caso o candidato encaminhado vá atuar no citado Departamento.

3.1.3 0 item 3 corresponde a exames para servidores que tenham mais de 39 anos de
idade e será adicionado ao item 1 quando da contratação dos exames, caso o
candidato encaminhado esteja na situação mencionada.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. .../2018 18

3.1.4 0 item 4 corresponde a exame para a constatação da deficiência informada
quando da inscrição no concurso público para as vagas reservadas aos
portadores de deficiência, e será adicionado ao item 1 quando da contratação dos
exames, caso o candidato encaminhado se enquadre nessa situação.

3.2 Sao exemplos da utilização combinada dos itens:
3.2.1 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos, que atuará

no Departamento de Documentação e Informação, serão contratados o pacote
básico de exames do item 1 e a ele serão adicionados os exames dos itens 2 e 3.

3.2.2 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos e deficiente
auditivo, serão contratados o pacote básico de exames do item 1 e a ele serão
adicionados os exames dos itens 3 e 4.

4 Os serviços sell() contratados por meio do Sistema de Registro de Preço e terão sua
contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei
8.666/1993.

4.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa As licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

4.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5 A contratação do objeto do presente Termo de Referência se justifica pela necessidade
de realização de exames admissionais para a nomeação de novos servidores para a
Camara Municipal de Londrina, conforme Edital de Concurso Público n° 01/2016.

6 A contratação por lote se justifica considerando que os itens correspondem a exames
dependentes entre si (notadamente os itens 2 a 4 em relação ao item 1) e que devem ser
prestados pela mesma empresa contratada, com o objetivo de conferir agilidade e
eficiência na operacionalização dos exames e combinação dos pacotes dos itens do
certame.

7 Os exames requeridos para cada função ou situação foram definidos com base em
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO elaborado por
profissional contratado pela Camara Municipal de Londrina.

SEÇÃO III — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8 Os serviços da presente contratação consistem na realização de exames admissionais e
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subsequente emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — AS0s, para os candidatos
aprovados em concurso público, respeitando os exames médicos descritos e indicando,
quando for o caso, a deficiência do candidato, bem como sua aptidão para o exercício
do cargo.

9 A Contratada, deverá disponibilizar local próprio onde os candidatos deverão realizar os
exames, que deverá apresentar boas condições de higiene, iluminação, temperatura e
conforto necessários ao bom atendimento dos candidatos.

SEÇÃO IV — DA DINÂMICA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 Na dinâmica de contratação de cada pacote de exames com respectiva emissão de
Atestado de Saúde Ocupacional — ASO, serão observados os seguintes procedimentos:

10.1A Contratante enviará solicitação com especificação dos serviços, observado o
detalhamento constante na tabela da Seção I do presente Termo de Referência,
acompanhada de nota de empenho, por e-mail, à Contratada.

10.2 Para a realização de exame admissional, ao paciente candidato será entregue oficio
de encaminhamento, em 2 (duas) vias, datado e assinado por servidor do
Departamento de Recursos Humanos, especificando os pacotes de exames (grade de
exames, com base nos itens da presente contratação) a serem realizados, sendo que 1
(uma) via será entregue a Contratada para inicio da realização dos serviços.

10.3A Contratada deverá atentar-se para a grade de exames do paciente conforme pacote
indicado no oficio de encaminhamento.

11 0 exame clinico para a finalização e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
deverá ser realizado apenas quando o paciente possuir todos os resultados dos exames
para ele designados (grade de exames), possibilitando a avaliação global da saúde.

12 Após o término da avaliação, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional -
ASO, em duas vias, sendo que a primeira via ficará arquivada no local de trabalho do
servidor e a segunda via será a ele entregue, mediante recibo na primeira via, por um
servidor do Departamento de Recursos Humanos.

13 0 Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter, no mínimo:
13.1Nome completo do paciente e o número de registro de sua identidade;
13.2Indicação dos procedimentos médicos aos quais foi submetido o paciente, incluindo

os exames complementares, e a data em que foram realizados;
13.30 nome do médico que assina o Atestado, com respectivo CRM;
13.4Definição de apto ou inapto para a função especifica que o paciente vai exercer.

14 0 prazo para a finalização dos exames e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional
será de 10 (dez) dias úteis, contados da data do oficio encaminhamento mencionado no
subitem 10.1.1 deste Termo de Referência.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. .../2018 20

14.10 prazo acima estabelecido, quando devidamente justificado e documentado, poderá
ser prorrogado por até 5 (cinco) dias úteis, a critério da Contratante.

15 A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, os materiais e tudo o que for
necessário para a realização dos serviços, bem como o envio de todo e qualquer
documento referente à prestação dos serviços.

16 A Contratada deverá manter-se A. disposição da Contratante em expediente mínimo de
segunda a sexta-feira, entre 08:00 as 16:00 horas.

SEÇÃO V — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17 A Contratada deverá proceder à entrega da nota fiscal até o quinto dia dal do mês
subsequente, indicando a quantidade de cada pacote efetivamente realizado bem como o
número da nota de empenho a que está vinculado.

17.1A Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato, receberá definitivamente
o serviço solicitado em, no maxim, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

17.20 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
serviço prestado ao solicitado e às especificações do objeto.

17.30 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
prestadora de serviços por vícios ocultos.

18 0 pagamento do objeto deste Contrato será feito à Contratada em até 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento definitivo do objeto

18.10 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

18.2Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.30 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

SEÇÃO VI— DAS COMPROVAÇÕES RELATIVAS A. CAPACIDADE TÉCNICA

21 Após a assinatura da Ata de Registro de Preço, a Contratada deverá comprovar que
possui coleta de exames laboratoriais na sede da empresa.

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

22 A Contratada obriga-se a:
22.1Prestar os serviços no prazo e condições determinados, em estrita observância das

especificações do Edital e da proposta.
22.2Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo

e qualquer assunto de interesse do Contratante, ou terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, sobretudo
no que se refere às condições médicas.

22.3 Emitir fatura correspondente aos serviços prestados.
22.4Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, incluindo as condições de habilitação e qualificação exigidas.
22.5 Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender

prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos
solicitados.

22.6Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser
repassadas, por escrito, pela Contratada e Contratante, visando as providências
necessárias.

22.7A Contratada deverá possuir em seu quadro de profissionais ou credenciadas os
profissionais necessários para execução dos serviços durante a vigência do contrato.

22.80bservar com critério todas as especificações para elaboração dos laudos técnicos e
perícias médicas;

22.9Ndo permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.10 Manter seus endereços de correspondência, inclusive eletrônica, atualizados e
aptos a receber mensagens da Contratante.

23 A Contratante obriga-se a:
23.1Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de

servidor especialmente designado;
23.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;

23.3 Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços;
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23.4 Observar todas as orientações fornecidas pela Contratada, visando a correta execução
contratual.

23.5 Efetuar o pagamento no prazo pactuado.
Londrina, ... de   de 2018.

Andréa Cristina Cobbo
Departamento de Recursos Humanos
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) n°...., e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o n°.... a participar do procedimento licitatório acima referido, na
qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°  Para tanto, outorgo
pessoa fisica supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão
Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
n°....., para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregcio]l[ano] realizado
pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° , declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser ... (microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme o caso) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se

enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA /k PROIBIÇÃO DE
TRABALHO INFANTOJUVENIL (LEI N° 9.854/99)

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° [número do pregão]!
[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento as
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
Local e data..

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 'Documentação')

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Prep° Presencial n°. .../2018 27

ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 1***MINUTA**1
PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 10/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL — ASOs
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: RS ...... [VALOR DA ATA]

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AILTON DA SILVA NANTES, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF
n° [número do CPF], em face do resultado homologado do certame em epígrafe, resolve
firmar registro de preço para a eventual a contratação do serviço de segurança e medicina do
trabalho para a realização de laudos e perícias médicas e emissão de Atestados de Saúde
Ocupacional — ASOs com empresa [nome da empresa [nome da licitante vencedora], inscrita
no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°. [número do
cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [designado em ato
constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de Identidade n° [número
do RG] e CPF n° [número do CPF], doravante denominada Contratada, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto do presente instrumento é o Registro de Preço para a eventual contratação de
empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização
exames admissionais e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a
Camara Municipal de Londrina.

2 A Contratação se dará por lote único com seus itens correspondendo a todos os pacotes
de exames previstos passíveis de contratação que serão combinados conforme o caso.

2.1 A descrição dos serviços, a disciplina de sua execução e as condições e prazos estão
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previstos no Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial n° 04/2018 (Anexo
I)

3 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação 01.010.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.50.99 — Demais
despesas com serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial.

• 5 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

•

6 A contratação sera realizada de acordo com as disposições do presente instrumento, e
sera formalizada pelo envio de Nota de Empenho.

7 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
7.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
7.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

8 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

9 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

10 A presente Ata de Registro de Preço tem valor total de R$ ...... (valor total da ata),
constituído pela soma dos valores unitários abaixo:

Item Descrição Qtd Valor unitário Valor total
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1

Pacote básico de exames, compreendendo os
seguintes: Acido Uric°, Acuidade Visual,
Avaliação Osteomuscular, Avaliação
Psicológica, Colesterol Hdl, Colesterol Ldl,
Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo
Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo
Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X
Coluna Total, Trigliceridios, Uréia, Vdrl e
Vhs. 40

2

Pacote adicional de exames para atuação no
Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e
Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4

3

Pacote adicional de exame para servidores
acima de 39 anos, compreendendo PSA,
Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15

4

Pacote de exame para constatação de
deficiência, correspondendo à Audiometria
Completa. 2

Valor Total — Lote Único

11 No preço apresentado já estão inclusas as despesas com impostos, seguros, taxas e
demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

12 A Contratada deverá proceder à entrega da nota fiscal até o quinto dia útil do mês
subsequente, indicando a quantidade de cada pacote efetivamente realizado bem como o
número da nota de empenho a que está vinculado.

12.1A Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato, receberá definitivamente
o serviço solicitado em, no máximo, 5 (cinco) dias Ateis contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

12.20 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
serviço prestado ao solicitado e as especificações do objeto.

12.30 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
prestadora de serviços por vícios ocultos.

13 0 pagamento do objeto deste Contrato será feito à Contratada em até 5 (cinco) dias
Ateis, contados do recebimento definitivo do objeto

13.10 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
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assumidas.
13.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.30 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

14 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

15 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

16 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

16.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

16.2A fiscalização da Ata de Registro de Prego será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 04/2018).

17 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
17.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
17.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
17.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
17.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

18 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
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Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

19 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

20 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e A.
ampla defesa.

21 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 70 da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

21.1 Advertência.
21.2Multa.

21.2.1 Multa moratória, no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por
cento), calculada sobre o respectivo valor da Nota de Empenho, por dia de
inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

21.2.2 Multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre
o respectivo valor da Ata de Registro de Preços (valor total da proposta), pela
recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 7 (sete) dias
ateis, após regularmente convocada, ou no caso de rescisão motivada pelo
descumprimento dos prazos estabelecidos, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas.

21.3 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

22 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o
termo de contrato decorrente da ata de registro de pregos;

22.1.2 Apresentar documentação falsa;
22.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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22.1.5 Não mantiver a proposta;
22.1.6 Cometer fraude fiscal;
22.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

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

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

25 A prestação do serviço em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que
continuará sendo contada sem interrupção até prestação adequada ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

26 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Camara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

27 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina, será cobrada administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

28 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

29 Previamente a. aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

30 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

31 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

32 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.
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33 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

34 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

35 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

35.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

35.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
35.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

36 Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

37 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

37.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
37.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
37.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
37.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

38 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.
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CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

39 Constituem documentos anexos a este instrumento:

34

39.10 Edital de Pregão Presencial n° .../2017 e os anexos que o compõem —
principalmente o Termo de Referência;

39.2A proposta da Contratada.

40 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

41 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato na no
Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

42 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 15/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2018. OBJETO:

EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE ATESTADOS

DE SAÚDE OCUPACIONAL.

0 processo administrativo em epígrafe foi criado para a publicação de edital de

pregão em ampla concorrência, haja vista que o Pregão Presencial n° 04/2018 (Processo

Administrativo n° 10/2018) era de exclusiva participação de Microempresas e Empresas de

• Pequeno Porte nos termos do art. 48, I da Lei Complementar 123/2006.

Assim, foram extraídas cópias das principais peças do Processo Administrativo

n° 10/2018, conforme descrito abaixo:

a) Cópia do Termo de Referência para contratação por dispensa nos termos do

art. 24, V da Lei 8666/1993 (fls. 2-8).

b) Cópia da Requisição onde consta a autorização inicial do Diretor Geral da

CML e a informação de dotação e saldo orçamentários (fl. 9).

c) Relatório indicando que seria necessário fazer alterações no objeto da

contratação, prejudicando a dispensa com base no art. 24,V da Lei 8.666/1993 (fls. 10-11).

d) Novo Termo de Referência, com alterações no objeto, encaminhado para

nova tentativa de licitação (fls. 12-17).

e) Relatório de pesquisa de mercado e termo de fixação do preço máximo do

certame (fls. 18-20)

f) Primeira página do Edital de Pregão Presencial n° 4/2018 que foi publicado

para a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e página 17 da

edição n° 3482 do Jornal Oficial de Londrina, onde foi publicado o aviso de licitação (fls. 21 e

22).

g) Ata da sessão pública do Pregão Presencial n° 04/2018, que foi declarada

deserta, relatório do Pregoeiro, parecer e despacho do Diretor-Geral determinando a

republicação do edital em ampla concorrência (fls. 23-26).

Além disso, considerando que não houve alteração do objeto, nem no preço

máximo fixado e que o Processo Administrativo em epígrafe foi criado apenas para a



publicação de um edital sem restrição na concorrência, foi juntada a minuta de edital (fls. 27-

60), cujo conteúdo, exceto nas condições de participação, corresponde ao do edital do Pregão

Presencial n° 04/2018.

Desse modo, o processo seguirá para parecer jurídico e, aprovada a minuta, o

edital será publicado.

Londrina, 9 de abril de 2018.

L z Ferino for es ar daz
Departamente Suprimentos e Patri ônio

•
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CI n°073/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Processo Administrativo n° 15/2018 Minuta de edital de Pregão Presencial para a
contratação de exames admissionais

• Londrina, 09 de abril de 2018.

Prezados,

Solicito parecer sobre a minuta de edital de Pregão Presencial para a

contratação de exames admissionais, bem como sobre os demais atos do Processo

Administrativo n° 15/2018.

Destaco que a minuta do edital se destina à contratação de exames

admissionais e o Processo em epígrafe foi criado para a republicação do Pregão Presencial n°

04/2018 em ampla concorrência, ou seja, sem restrição à participação de empresas que não

sejam Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, como explicado no relatório de fls. 61-

62.

•
Atenciosamente,

47-Fe 1 o raes renda
Departament de Suprimentos e Patr ônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Licitação para contratação de empresa prestadora de serviços de medicina e

segurança do trabalho

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATORIO

Por meio de CI 73/2018 o Departamento de Suprimentos e Patrimônio

encaminha para parecer minuta de edital de Pregão Presencial para a contratação de exames

admissionais, bem como sobre os demais atos do processo administrativo, com o objetivo de

contratação de empresa prestadora de serviços de medicina e segurança do trabalho no âmbito

da Camara Municipal de Londrina.

PARECER

O pregão é modalidade de licitação regulada pela Lei 10.520/2002 destinada

à contratação de bens ou de serviços comuns, cujo julgamento das propostas antecede a fase de

habilitação, permitindo que os licitantes renovem as suas propostas iniciais. Esta modalidade

independe do valor estimado do futuro contrato.

A licitação anterior, destinada exclusivamente a microempresas e empresas

de pequeno porte, foi considerada deserta A. vista da ausência de interessados. Assim, esta nova

licitação não será de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,

muito embora, caso participem, terão tratamento favorecido, nos termos da LC 123/2006..

Conforme a nova minuta de edital, o pregão será presencial do tipo menor

preço por lote. Ao tratar da fase externa dessa modalidade de licitação, a Lei 10.520/2002,

dispõe em seu artigo 4°:



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

"Art. 40 A fase externa do pregão sera iniciada com a convocação dos interessados

e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso

em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de

circulação local, e facultativamente, por meios eletrónicos e conforme o vulto da

licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o

art. 2';

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias

e horários em que poderá ser lida ou obtida a integra do edital;

Ill - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3°,

as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o

caso;

(..)"

As exigências mínimas do inciso do artigo 30, por sua vez, são as seguintes:

"(..)a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o

objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com

fixação dos prazos para fornecimento;"

Sistematizando as exigências mínimas legais, temos, portanto:

a) justificativa da necessidade da contratação;

b) definição do objeto do certame;

c) exigências de habilitação;

d) critérios de aceitação das propostas;

e) sanções por inadimplemento;

f) cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.

Da análise verificada temos que, em linhas gerais, o edital atende às
exigências legais previstas no artigo 4°, Ill, da Lei 10.520/2002, especificamente quanto às

exigências mínimas do artigo 3°, I, quais sejam: o objeto do certame (Seção I), as exigências de
habilitação (Seção X), os critérios de aceitação das propostas (Seções VI a VIII), as cláusulas do
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contrato (Anexo VI, Minuta da Ata ), inclusive com fixação dos critérios e prazos para

fornecimento (Clausula Primeira, item 2, que remete-se ao Anexo I), além das sanções por

inadimplemento (Cláusula Oitava da Ata de Registros de Preços).

Constatamos que todas as disposições do Edital estão adequadas à finalidade

buscada no certame, sendo que o Termo de Referência de fls. 12/17 abrange o objeto que será

licitado.

A previsão para a contratação por meio do Sistema de Registro de Preços se

encontra na Lei n° 8.666, de 1993 que, em seu art. 15, estabelece as regras gerais acerca do

funcionamento do sistema, nestes termos:

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao principio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção,

assistência técnica e garantia oferecidas;

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

ill - submeter-se as condições de aquisição e pagamento semelhantes as do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as

peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração

Pública.

§ lo 0 registro de pregos será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orienta cão da

Administração, na imprensa oficial.

§ 3o 0 sistema de registro de preços sera regulamentado por decreto, atendidas as

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

- estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

‘),
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Ill - validade do registro não superior a um ano.

A regulamentação dessa modalidade de contratação, no âmbito da CML, era

feita pelo Ato da Mesa n. 15/2009, conforme dispunha o art. 1°:

"Art. I° As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de

Registro de Preços, previsto no artigo 15, II, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de

1993, obedecerão ao disposto neste Ato da Mesa."

Ocorre que este Ato da Mesa 15/2009 foi revogado em 1° de abril de 2013

pelo Ato da Mesa n. 6/2013, que em seu lugar estipulou que "as contratações que porventura

forem feitas utilizando o Sistema de Registro de Preps deverão ser disciplinadas no

instrumento convocatório de cada instrumento licitatório" (art. 2°).

As características dos bens e serviços a serem contratados por meio dessa

sistemática se encontram previstas no art. 3° do Decreto Federal 7.892/2013, que dispõe nos

seguintes termos:

"Art. 30 Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Pregos nas seguintes

hipóteses:

1 - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contrata cães

freqüentes:

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração."

Por sua vez, os requisitos mínimos de um edital de registro de preços estão
definidos no artigo 9° do Regulamento Federal.

Sem embargo, em vista da análise procedida:

61/



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

a) alertamos que os quantitativos máximos, previamente indicados pelo setor

requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da realidade/necessidade da Camara

Municipal de Londrina;

b) Nos termos do 14 caput da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários indicados no Edital devem estar disponíveis

quando da efetiva contratação.

Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo encaminhado para análise, em epígrafe. Destarte, a manifestação é feita sob

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar A. conveniência e à oportunidade dos

atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa,

tampouco a própria necessidade da aquisição, ou a quantidade estimada no Termo de

Referência, assim como a adequação dos orçamentos.

E o parecer

Londria / 018.

PaukAntqie a da Silva

OAB 19.285 — PR.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°. 06/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A Camara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação, na
modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por lote, visando a contratação de empresa
prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização exames
admissionais e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — AS0s, cujas despesas correrão
por conta da dotação: 01.010.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.50.99 — Demais despesas com
serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constante do Orçamento-Programa
vigente.

0 procedimento licitatório será regido pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2.002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2.006, bem como, supletivamente,
pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao
disposto neste edital e anexos.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL — ASOs

PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 31.041,02 (TRINTA E UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E DOIS
CENTAVOS)

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz, designado e autorizado pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da
Equipe de Apoio.

Os envelopes seek, abertos no dia 9 de maio de 2018, ás 14 horas e 15
minutos, na sala de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua
Governador Parigot de Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o
credenciamento dos representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml, ou poderão ser
solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS
1311 ÀS 1811): Luz MARENDAZ (RAMAL 3374-1312) E FELIPE PAIM (RAMAL 3374-1265).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é a contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e
medicina do trabalho para a realização exames admissionais e emissão de Atestados de
Saúde Ocupacional — ASOs para a Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações, prazos e condições de execução dispostos do Termo de Referência
(Anexo I deste edital).

2 A presente licitação será julgada pelo critério de menor preço por lote, em lote único.

2.1 0 valor máximo para a contratação do objeto da presente licitação será de R$
31.041,02 (trinta e um mil e quarenta e um reais e dois centavos), devendo ser
obedecidos também os preços máximos estabelecidos para cada item, conforme os
seguintes arâmetros:

PREÇO MÁXIMO
Item Descrição Qtd Valor unitário Valor total

1

Pacote básico de exames, compreendendo os
seguintes: Acido Orico, Acuidade Visual,
Avaliação Osteomuscular, Avaliação
Psicológica, Colesterol Hdl, Colesterol Ldl,
Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo
Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo
Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X
Coluna Total, Trigliceridios, Uréia, Vdrl e
Vhs. 40 R$ 706,00 R$ 28.240,00

2

Pacote adicional de exames para atuação no
Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e
Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4 R$ 96,92 R$ 387,68

3

Pacote adicional de exame para servidores
acima de 39 anos, compreendendo PSA,
Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15 R$ 154,00 R$ 2.310,00

4

Pacote de exame para constatação de
deficiência, correspondendo à Audiometria
Completa. 2 R$ 51,67 R$ 103,34

Valor Máximo Total — Lote Único RS 31.041,02

3 Os serviços serão contratados por meio do Sistema de Registro de Preço e terão sua
contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei
8.666/1993.
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3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações dos serviços, os prazos e condições para sua execução estão dispostos
no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata
de Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do contrato referente ao presente certame, correrão por
conta da dotação: 01.010.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.50.99 — Demais despesas com
serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constante do Orçamento-
Programa vigente.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 0 presente certame não foi definido como de participação exclusiva de Micro Empresas
e Empresas de Pequeno Porte (MEs/EPPs), nos termos do art. 48, I da Lei
Complementar 123/2006, haja vista que a Camara Municipal de Londrina já o fez no
âmbito do Pregão Presencial n° 04/2018, que foi declarado deserto.

6.1 Assim, considerando que a licitação que foi definida nos termos do art. 48,1 da Lei
Complementar 123/2006 restou deserta e que mesmo em um certame com ampla
concorrência as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ainda terão tratamento
favorecido, o presente certame não terá restrição à participação de empresas que não
sejam Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

6.2 Portanto, poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

7 É vedada a participação nesta licitação de:

7.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
7.2 Empresas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Camara;
7.3 Empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina,

nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
7.4 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

7.5 Empresas estrangeiras que lido funcionem no pais;

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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7.6 Empresas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho,
servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei
Municipal 4.928/1992 — Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis do Município de Londrina — PR.

7.7 Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

7.8 Empresas que possuam, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

8 A abertura da licitação se dará em sessão pública, na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao
Pregoeiro os seguintes documentos:

8.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
8.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
8.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
8.1.3 A declaração de que a empresa cumpre todos os requisitos de habilitação do

Edital (Anexo III deste Edital);
8.1.4 Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, que se

enquadra na Lei Complementar 123/2006, o licitante deverá apresentar a
declaração prevista no Anexo IV deste Edital, acompanhada de certidão emitida
pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n°
103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de
constituição da licitante; a apresentação em outro local ou momento prejudica o
tratamento previsto na Lei Complementar 123/2006.

8.2 Os envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Documentos de habilitação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

9 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados a manifestação, em
nome da pessoa jurídica, na sessão pública do pregão, e a prática de todos os atos
relacionados A. sessão, como, por exemplo, a apresentação de lances, a formulação de
intenção de recurso ou a manifestação, de qualquer forma, durante a sessão.

10 0 representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,
apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste
Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes
para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

11 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.

11.1 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante
terceiros.

11.20 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida (modelo
no Anexo II), deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e
para a prática dos demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

12 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

13 Considera-se encerrada a fase de credenciamento no momento em que é iniciada a
abertura do primeiro envelope de proposta.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 0 licitante deverá apresentar dois envelopes separados, sendo um deles com a proposta
e o outro com os documentos referentes a habilitação.

16 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
contendo em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

16.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregtio]I[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

16.2"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregcro]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

17 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até as 18 horas
do dia anterior ao da abertura da sessão pública.

17.1Nessa hipótese, além dos dois envelopes (de proposta e de habilitação), o licitante
deverá encaminhar Declaração de que a empresa cumpre todos os requisitos de
habilitação do Edital (Anexo III deste Edital).

17.2Toda a documentação deverá ser acondicionada em invólucro único, endereçado
diretamente ao órgão licitante, com a identificação assim sugerida:
17.2.1 "À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° Wilmer° do pregão]!
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[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], As [hora da realização
da sessão]".

17.3 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

18 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 devera ser redigida em papel com
identificação da pessoa jurídica proponente (timbre, carimbo ou outra inscrição que a
caracterize), em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem
entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo
proponente e deve apresentar:

18.1A descrição dos serviços cotados, observadas as especificações constantes do Termo
de Referência (Anexo I do presente Edital).

18.20 preço unitário dos itens e o preço total do lote em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.

19 A apresentação da proposta implica:

19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.3 Obrigação de prestação dos serviços, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência (Anexo I do presente
Edital);

19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de
Prego (Anexo VI) e no presente Edital, em especial a referente à recusa em assinar o
instrumento contratual no prazo de 7 (sete) dias Ateis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto A. sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANALISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificans aquelas que não
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tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

24 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.,

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, sell()
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

26.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dud inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27.10 critério de julgamento sera o de menor preço por lote, sendo aceito somente duas''
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicard
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado -
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço venha a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a
etapa competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios estabelecidos /
nos itens anteriores.

30 Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro ordenará as propostas, verificará a
aplicabilidade da Lei Complementar n°. 123/2006 e passará ao julgamento das
propostas.

SEÇÃO VIII — DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

31 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor prego apurado na
etapa de lances.
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32 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira
colocada.

33 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito
conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

34 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

35 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para encaminhar a tabela de composição de
preço dos itens do certame devidamente recomposta com sua oferta na etapa de lances.

35.1A nova tabela recomposta poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as
originais sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.

35.2Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunido, convocando os
licitantes

35.30 não encaminhamento da planilha recomposta implicará na desclassificação da
licitante.

36 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro e decidirá a respeito da sua -
aceitabilidade.

37 Será desclassificada a proposta final que:

37.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
37.2Esteja em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.
37.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
37.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
37.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

37.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e A.
produtividade apresentada.

38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §30 do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
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39 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

40 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X — DA HABILITAÇÃO

43 0 Pregoeiro procederá A. abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação da condição de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

47.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta— conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
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Caixa Econômica Federal — CEF);
47.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por

meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar:
49.1 Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação por meio da
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
49.1.1 Para a aferição da compatibilidade com relação às características e

quantidades, será exigida a comprovação da prestação de serviços de realização
de exames admissionais com a emissão dos respectivos Atestados de Saúde
Ocupacional — AS0s, para, no mínimo, 20 pacientes no período de 12 meses.

49.1.2 E admitida a somatória de quantitativos dos atestados de para a comprovação
do quantitativo exigido desde que os serviços indicados nos respectivos
atestados se refiram ao mesmo período.

49.1.3 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa
jurídica emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo
contratual, a descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho do
licitante.

49.2 Com relação à Capacidade Tecnico-Profissional, a empresa deverá apresentar os
seguintes documentos relacionados ao médico do trabalho responsável técnico:
49.2.1 Comprovação do vinculo entre a licitante e o responsável técnico;
49.2.2 Comprovação da regularidade do médico do trabalho responsável técnico

perante o órgão de fiscalização de classe.

50 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não ha em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo VI deste Edital.

51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso a empresa declarada vencedora seja uma microempresa ou empresa de pequeno
porte e esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
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assegurado a ela o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que
ela é vencedora do certame, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da
Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a
emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

52.1A não inserção da certidão positiva no Envelope n°. 2 impede a concessão do
beneficio acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos A confirmação no site do órgão
emissor.

54 Salvo o ato constitutivo do licitante, as certidões ou certificados que não contenham
prazo de validade, somente serão aceitos os documentos expedidos no prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas.

SEÇÃO XI— DOS RECURSOS

55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:
57.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado

na Ata da Sessão.
57.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,

ou seja, fora do prazo.
57.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, tendo sido estas apresentadas
ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as
devidas informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal e e Londrina,
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que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XII — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

61 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

62 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições:

62.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
62.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
62.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

63 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o licitante que a propôs declarado vencedor do certame.

64 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

64.1 Encerrado este prazo de 15 (quinze) dias, automaticamente se dará inicio ao prazo
de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena
de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.
64.1.1 0 ato de inutilização dos envelopes é de responsabilidade do Pregoeiro e será

objeto de registro simples em termo especifico devidamente juntado aos autos.

SEÇÃO XIII — DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

65 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

65.1Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara
Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é
prorrogável, uma vez, por igual período.
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66 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

67 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

67.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
inidõneo.

SEÇÃO XIV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

68 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias Ateis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo a Camara Municipal de Londrina julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias Ateis.

69 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

70 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro detalhado de todas as
ocorrências.

71 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas seed() necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, e é facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

72 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 e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

73 E facultada ao Pregoeiro ou A Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

74 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
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Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

75 0 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, de economia e do interesse público.

76 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

77 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

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

79 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

80 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

81 0 resultado desta licitação será publicado no sitio eletrônico e no Quadro de Editais
desta Casa, bem como no Jornal Oficial do Município.

SEÇÃO XV—DOS ANEXOS

82 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
82.1Anexo I: Termo de Referência;
82.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento (Procuração);
82.3 Anexo III: Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação do

Edital;
82.4Anexo IV: Modelo de declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP);
82.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição de trabalho inf. tojuvenil (Lei
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n° 9.854/99);
82.6Anexo VI: Minuta de Ata de Registro de Preço.

1
Edifício da Câmara uni

,

lmeida
Diretor-Geral

de Londrina, em 23 de abril de 2018.
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa prestadora de
serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização exames admissionais e
emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a Camara Municipal de
Londrina.

2 A Contratação se dará por lote único com seus itens correspondendo a todos os pacotes
de exames previstos passíveis de contratação.

2.1 Os exames admissionais a serem realizados e suas respectivas quantidades
correspondem aos seguintes:

Lote Único

Item] Descrição Quantidade

1 Pacote básico de exames, compreendendo os seguintes: Acido Orico,
Acuidade Visual, Avaliação Osteomuscular, Avaliação Psicológica,
Colesterol Hdl, Colesterol Ldl, Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo Sanguíneo, Hemograma
Padrão, Laudo Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X Coluna Total,
Trigliceridios, Uréia, Vdrl e Vhs.

40

2 Pacote adicional de exames para atuação no Departamento de Documentação
e Informação, compreendendo Espirometria e Raio-X Col. Lombar 5 Inc. 4

3 Pacote adicional de exame para servidores acima de 39 anos,
compreendendo PSA, Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15

4 Pacote de exame para constatação de deficiência, correspondendo A
Audiometria Completa. 2

3 Os itens do certame correspondem a pacotes de exames que podem ser combinados de
diversas formas, a depender da idade e da função do candidato.

3.1 Os itens foram separados da seguinte maneira:
3.1.1 0 item 1 corresponde ao pacote básico de exames que serão realizados para a

emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional - AS0s, a titulo de exame
admissional para candidatos aprovados em concurso público vigente.

3.1.2 0 item 2 corresponde a exames para servidores que atuam no Departamento de
Documentação e Informação e será adicionado ao item 1 quando da contratação
dos exames, caso o candidato encaminhado vá atuar no citado Departamento.

3.1.3 0 item 3 corresponde a exames para servidores que tenham mais de 39 anos de
idade e será adicionado ao item 1 quando da contratação dos exames, caso o
candidato encaminhado esteja na situação mencionada.
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3.1.4 0 item 4 corresponde a exame para a constatação da deficiência informada
quando da inscrição no concurso público para as vagas reservadas aos
portadores de deficiência, e sera adicionado ao item 1 quando da contratação dos
exames, caso o candidato encaminhado se enquadre nessa situação.

3.2 São exemplos da utilização combinada dos itens:
3.2.1 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos, que atuará

no Departamento de Documentação e Informação, serão contratados o pacote
básico de exames do item 1 e a ele serão adicionados os exames dos itens 2 e 3.

3.2.2 No caso de exame admissional de candidato com mais de 39 anos e deficiente
auditivo, serão contratados o pacote básico de exames do item 1 e a ele serão
adicionados os exames dos itens 3 e 4.

4 Os serviços serão contratados por meio do Sistema de Registro de Preço e terão sua
contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei
8.666/1993.

4.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

4.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5 A contratação do objeto do presente Termo de Referencia se justifica pela necessidade
de realização de exames admissionais para a nomeação de novos servidores para a
Camara Municipal de Londrina, conforme Edital de Concurso Público n° 01/2016.

6 A contratação por lote se justifica considerando que os itens correspondem a exames
dependentes entre si (notadamente os itens 2 a 4 em relação ao item 1) e que devem ser
prestados pela mesma empresa contratada, com o objetivo de conferir agilidade e
eficiência na operacionalização dos exames e combinação dos pacotes dos itens do
certame.

7 Os exames requeridos para cada função ou situação foram definidos com base em
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO elaborado por
profissional contratado pela Camara Municipal de Londrina.

SECA() III — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8 Os serviços da presente contratação consistem na realização de exames admissionais e
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subsequente emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — AS0s, para os candidatos
aprovados em concurso público, respeitando os exames médicos descritos e indicando,
quando for o caso, a deficiência do candidato, bem como sua aptidão para o exercício
do cargo.

9 A Contratada, deverá disponibilizar local próprio onde os candidatos deverão realizar os
exames, que deverá apresentar boas condições de higiene, iluminação, temperatura e
conforto necessários ao bom atendimento dos candidatos.

SEÇÃO IV — DA DINÂMICA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 Na dinâmica de contratação de cada pacote de exames com respectiva emissão de
Atestado de Saúde Ocupacional — ASO, serão observados os seguintes procedimentos:

10.1A Contratante enviará solicitação com especificação dos serviços, observado o
detalhamento constante na tabela da Seção I do presente Termo de Referência,
acompanhada de nota de empenho, por e-mail, à Contratada.

10.2Para a realização de exame admissional, ao paciente candidato será entregue oficio
de encaminhamento, em 2 (duas) vias, datado e assinado por servidor do
Departamento de Recursos Humanos, especificando os pacotes de exames (grade de
exames, com base nos itens da presente contratação) a serem realizados, sendo que 1
(uma) via será entregue a Contratada para inicio da realização dos serviços.

10.3A Contratada deverá atentar-se para a grade de exames do paciente conforme pacote
indicado no oficio de encaminhamento.

11 0 exame clinico para a finalização e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
deverá ser realizado apenas quando o paciente possuir todos os resultados dos exames
para ele designados (grade de exames), possibilitando a avaliação global da saúde.

12 Após o término da avaliação, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional -
ASO, em duas vias, sendo que a primeira via ficará arquivada no local de trabalho do
servidor e a segunda via será a ele entregue, mediante recibo na primeira via, por um
servidor do Departamento de Recursos Humanos.

13 0 Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter, no mínimo:
13.1Nome completo do paciente e o número de registro de sua identidade;
13.2Indicação dos procedimentos médicos aos quais foi submetido o paciente, incluindo

os exames complementares, e a data em que foram realizados;
13.30 nome do médico que assina o Atestado, com respectivo CRM;
13.4Definição de apto ou inapto para a função especifica que o paciente vai exercer.

14 0 prazo para a finalização dos exames e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional
será de 10 (dez) dias fiteis, contados da data do oficio encaminhamento mencionado no
subitem 10.1.1 deste Termo de Referência.
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14.10 prazo acima estabelecido, quando devidamente justificado e documentado, poderá
ser prorrogado por até 5 (cinco) dias úteis, a critério da Contratante.

15 A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos, os materiais e tudo o que for
necessário para a realização dos serviços, bem como o envio de todo e qualquer
documento referente A. prestação dos serviços.

16 A Contratada deverá manter-se à disposição da Contratante em expediente mínimo de
segunda a sexta-feira, entre 08:00 As 16:00 horas.

SEÇÃO V — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17 A Contratada deverá proceder à entrega da nota fiscal até o quinto dia útil do mês
subsequente, indicando a quantidade de cada pacote efetivamente realizado bem como o
número da nota de empenho a que está vinculado.

17.1A Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato, receberá definitivamente
o serviço solicitado em, no maxim, 5 (cinco) dias Ateis contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

17.20 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
serviço prestado ao solicitado e as especificações do objeto.

17.30 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
prestadora de serviços por vícios ocultos.

18 0 pagamento do objeto deste Contrato será feito à Contratada em até 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento definitivo do objeto

18.10 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

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

18.30 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

18.4Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

SEÇÃO VI— DAS COMPROVAÇÕES RELATIVAS Ã CAPACIDADE TÉCNICA

21 Após a assinatura da Ata de Registro de Preço, a Contratada deverá comprovar que
possui coleta de exames laboratoriais na sede da empresa.

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

22 A Contratada obriga-se a:
22.1Prestar os serviços no prazo e condições determinados, em estrita observância das

especificações do Edital e da proposta.
22.2 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo

e qualquer assunto de interesse do Contratante, ou terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, sobretudo
no que se refere As condições médicas.

22.3 Emitir fatura correspondente aos serviços prestados.
22.4 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, incluindo as condições de habilitação e qualificação exigidas.
22.5 Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade, bem como atender

prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos
solicitados.

22.6Todas as orientações e solicitações oriundas da prestação de serviço deverão ser
repassadas, por escrito, pela Contratada e Contratante, visando as providências
necessárias.

22.7A Contratada deverá possuir em seu quadro de profissionais ou credenciadas os
profissionais necessários para execução dos serviços durante a vigência do contrato.

22.80bservar com critério todas as especificações para elaboração dos laudos técnicos e
perícias médicas;

22.9Ndo permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.10 Manter seus endereços de correspondência, inclusive eletrônica, atualizados e
aptos a receber mensagens da Contratante.

23 A Contratante obriga-se a:
23.1Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de

servidor especialmente designado;
23.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;

23.3 Comunicar A Contratada as irregularidades observadas na execução dos serviços;
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23.4 Observar todas as orientações fornecidas pela Contratada, visando a correta execução
contratual.

23.5 Efetuar o pagamento no prazo pactuado.
Londrina, 23 de abril de 2018.

Andréa Cristina Cobbo
Departamento de Recursos Humanos
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) n°...., e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o ff.... a participar do procedimento licitatório acima referido, na

• 
qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°  Para tanto, outorgo à
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão
Presencial n° [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

•

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
n°....., para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano] realizado
pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

[ano].
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° , declara, sob as sanções
administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser ... (microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme o caso) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DE
TRABALHO INFANTOJUVENIL (LEI N° 9.854/99)

A empresa ... [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° [número do pregão]!
[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento às
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da lei, que em
seu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
Local e data..

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. [***MINUTA***]
PREGA.0 PRESENCIAL N°. 06/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 15/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E

411/ 

MEDICINA DO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E EMISSÃO DE
ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL — ASOs
VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ ...... [VALOR DA ATA]
VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (DOZE) MESES

•

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AILTON DA SILVA NANTES, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF
n° [número do CPF], em face do resultado homologado do certame em epígrafe, resolve
firmar registro de preço para a eventual a contratação do serviço de segurança e medicina do
trabalho para a realização de laudos e perícias médicas e emissão de Atestados de Saúde
Ocupacional — ASOs com empresa [nome da empresa [nome da licitante vencedora], inscrita
no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°. [número do
cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [designado em ato
constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de Identidade n° [número
do RG] e CPF n° [número do CPF], doravante denominada Contratada, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto do presente instrumento é o Registro de Preço para a eventual contratação de
empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho para a realização
exames admissionais e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a
Câmara Municipal de Londrina.

2 A Contratação se dará por lote único com seus itens correspondendo a todos os pacotes
de exames previstos passíveis de contratação que serão combinados conforme o caso.

2.1 A descrição dos serviços, a disciplina de sua execução e as condições e prazos estão
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previstos no Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial n° 06/2018 (Anexo
I)

A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação 01.010.01.031.0001.2.001.3.3 .90.39.50.99 — Demais
despesas com serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial.

5 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

6 A contratação será realizada de acordo com as disposições do presente instrumento, e
será formalizada pelo envio de Nota de Empenho.

7 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
7.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
7.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

8 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

9 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

10 A presente Ata de Registro de Preço tem valor total de R$ ...... (valor total da ata),
constituído pela soma dos valores unitários abaixo:

Item Descrição Qtd Valor unitário Valor total
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1

Pacote básico de exames, compreendendo os
seguintes: Ácido Orico, Acuidade Visual,
Avaliação Osteomuscular, Avaliação
Psicológica, Colesterol Hdl, Colesterol Ldl,
Colesterol Total, Creatinina, Exame Clinico,
Gama Glutamil Transferase, Glicemia, Grupo
Sanguíneo, Hemograma Padrão, Laudo
Oftalmológico, Parcial de Urina, Raio-X
Coluna Total, Trigliceridios, Uréia, Vdrl e
Vhs. 40

2

Pacote adicional de exames para atuação no
Departamento de Documentação e
Informação, compreendendo Espirometria e
Raio-X Co!. Lombar 5 Inc. 4

3

Pacote adicional de exame para servidores
acima de 39 anos, compreendendo PSA,
Eletrocardiograma e Eletroencefalograma. 15

4

Pacote de exame para constatação de
deficiência, correspondendo A. Audiometria
Completa. 2

Valor Total — Lote Único

11 No preço apresentado já estão inclusas as despesas com impostos, seguros, taxas e
demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

12 A Contratada deverá proceder à entrega da nota fiscal até o quinto dia útil do Ines
subsequente, indicando a quantidade de cada pacote efetivamente realizado bem como o
número da nota de empenho a que está vinculado.

12.1A Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato, receberá definitivamente
o serviço solicitado em, no máximo, 5 (cinco) dias Ateis contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

12.20 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
serviço prestado ao solicitado e As especificações do objeto.

12.30 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
prestadora de serviços por vícios ocultos.

13 0 pagamento do objeto deste Contrato será feito A. Contratada em até 5 (cinco) dias
Ateis, contados do recebimento definitivo do objeto

13.10 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
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assumidas.
13.2Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.30 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

14 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

15 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

16 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

16.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

16.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 04/2018).

17 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
17.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
17.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
17.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
17.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

18 A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
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Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

19 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA OITAVA DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

20 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como As
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
ampla defesa.

21 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

21.1 Advertência.
21.2Multa.

21.2.1 Multa moratória, no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por
cento), calculada sobre o respectivo valor da Nota de Empenho, por dia de
inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20
(vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

21.2.2 Multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre
o respectivo valor da Ata de Registro de Preços (valor total da proposta), pela
recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 7 (sete) dias
Ateis, após regularmente convocada, ou no caso de rescisão motivada pelo
descumprimento dos prazos estabelecidos, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas.

21.3Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

22 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

22.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o
termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

22.1.2 Apresentar documentação falsa;
22.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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22.1.5 Não mantiver a proposta;
22.1.6 Cometer fraude fiscal;
22.1.7 Comportar-se de modo inid6neo.

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

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

25 A prestação do serviço em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que
continuará sendo contada sem interrupção até prestação adequada ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

26 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Camara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

27 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina, sera cobrada administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

28 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

29 Previamente a aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

30 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

31 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

32 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.
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33 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

34 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

35 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

35.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

35.2 Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
35.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior A. assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

36 Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

37 A Contratada tell o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

37.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
37.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
37.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
37.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

38 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.
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CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

39 Constituem documentos anexos a este instrumento:

34

39.10 Edital de Pregão Presencial n° .../2017 e os anexos que o compõem —
principalmente o Termo de Referência;

39.2A proposta da Contratada.

40 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

41 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato na no
Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUATORZE — DO FORO

42 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 06/2018

Tipo menor preço por lote

OBJETO: Contratação de empresa prestadora do serviço de medicina e segurança do
trabalho para a realização exames admissionais e emissão de Atestados de Saúde
Ocupacional — ASOs para a Camara Municipal de Londrina.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.50.99 — Demais despesas com serviç
médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constantes do Orçamento-Program
vigente.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 3 1 .04 1,02 (Trinta e um mil, quarenta e urn reais e dois
centavos).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h15 de 09/05/2018.
OCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.

TIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site:
411 ttp://vvww 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.

NF ORMAÇ OE S COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273
(Anderson).

Em 23/0

eida
Diret. Geral



,r3L,
Jornal Oficial n°3510

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial para Registro de Pregos n° 06/2018
Tipo menor prego por lote

Pág. 11 Quarta-feira, 25 de abril de 2018

AVISO

OBJETO: Contratação de empresa prestadora do serviço de medicina e segurança do trabalho para a realização exames admissionais e emissão
de Atestados de Saúde Ocupacional — ASOs para a Câmara Municipal de Londrina.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.50.99— Demais despesas com serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, constantes
do Orçamento-Programa vigente.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 31.041,02 (Trinta e um mil, quarenta e um reais e dois centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h15 de 09/05/2018.
LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Anderson).
Em 23/04/2018. Mark Almeida - Diretor Geral

•

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins Secretário de Governo — Janderson Marcelo Canhada

Jornalista Responsive! — Alexandre Sanches Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635- CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A integra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
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S10 CAB. DUPLA 011/011
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NAS R$32.9007;3329-9001

Bradesco
Pro frente.

EDITAL DE LEILÃO "PRESENCIAL e ON-LINE" cv MILAN I,E111.1)E6
..EIL0Elitos (Sym] Api

1° LEILÃO: 08/05/2018, As 15H, - 20 LEILÃO: 15105/2018, AS 15H. (caso não seja arrematado not° leilão)

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP 0° 266, faz saber, atraves do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
BradescoAdministradora de Consárcio Ltda, inscrito no CNPJ sob n°52.568.821/0001-22, promovera a venda em Leilão (10 ou 20) do
imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias eon-
line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quath ii° 733 - VI. Olimpia em Sao Paulo-SR Localização do imóvel: Londrina — PR.
Sabre Vila Judith. Rua Carnbó, n°47. Ediffclo Ana Josefina (Lt2/21-0d4), Ap. 301, 30 pan, c./ 01 urna vaga na garagem. Area Priv.
101,07m'. Obs.: A escritura sera outorgada após a regularização dos atos sec' ,tários do v ide r na matricula do imóvel, som prazo
detcrminado. Matr. 35225 do 1° RI local. Obs.:9upado (APIA* Itão: 8 5 15t/ Ln6 mtnimo: AS 357.857,89 o 20 Lone.:,

'05/2018, as 15h, Lance mlnimo: R$ 214.782(73 (caso não sei arre ). p Ição de pagamento: El vista, mais
elissão de 6% ao Leiloeiro. Da par' ação i-line: 0 interess' o dev efe a o astramento previo perante o Leiloeiro, com

it hora de antecedência ao event Qdtu, sera comunic do das datas, horários e local de realização dos leilões, para no cans
. de intoresse, exercer o direito do p , oral-Ida na aquisição rio imóvel, pelo valor da divida. acrescida dos encargos e dosposas, na

forma estabelecida no parágrafo 2.- - do artigo 27 da lei 9.514/97, incluido pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os Interessados devoro
' consultar as condições de pagamento e venda dos Imóveis disponivels nos sites: www.bradesco.com.br e

www,m1lanleiloes.com,br -Para male informações -tel.: (11)3845-5599 -Ronaldo Milan -LeiloelroOfIclal JUCESP n°266
•

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA •
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preços le 06/2018

Tipo menor preço por lote
OBJETO: Contratação de empresa prestadora do serviço de medicina e segurança do traballso para
arealização exames adicionais e emissão de Atestados de Salida Ocupacional — ASOs para a Camara
Municipal de Londrina.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.50.99 — Demais despesas com serviço medico-
hospitalar, odontológico e laboratorial, constantes do Orçamento-Programa vigente.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 31.041,02 (Trinta e um mi), quarenta e uns reais e dois centavos).
ÇREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 4h IS de 09/05/2018.
LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza,- 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Património ou no Site: http://
WWWLonl,ongov.bricml/site/licitacoes.xlItml,
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao0cml nr ROY 
ht CM nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)3374-1273 (Anderson).

Em 23/04/2018
Mark Almeida
Diretor Gemi

•
'

AVISO DE LICITAÇÃO; EDITAL DE TOMADA
DE PREÇOS N° 003/2018 — PMJ

Encontra-se aborta na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Janiopolis, na Rua
Rui Barbosa, n°286, a TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018 - PROCEDIMENTO LICITA-
TÓRIO N°05912018, TIPO MENOR PREÇO — POR ITEM, que trata da CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITA-
ÇÕES E OFICINAS VOLTADAS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — MUNICIPIO DE JANIOPOLIS/PR.
A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 10 de Maio de 2018. as 09.00 horas.
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos, poderá ser exa-
minada na Rua Rui Barbosa, n° 286, centro, CEP 87,380.000, Municipio de Janiópolis a
partir do dia 24/04/2018, no horário das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas.
Taxa de aquisição do edital impresso AS 10,00 (Dez reais), e sera fornecida mediante
a apresentação do recibo de pagamento de Guia de Recolhimento. Aquisição do Edital
eletrônico: Sem anus, mediante solicitação. Aos interessados serão fornecidos esclareci-
mentos a respeito desta Tomada de Preços, diariamente, das 08:00 As 11:30 horas e das
13:00 as 17:00 horas, exceto sábados, dozi3â..11ariA1os, pontos facultativos adias em
que não houver expediente na Prefeitura Municipal Janiópolis, através do telefone (44)
3553-1411 ou "e-mairlicitajaniopolis@gmail.com.

Jani6polis/Pr, 23 de Abril de 2018.

MUNICiP10 DE JANIOPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO E
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUS

ASSUNTOS ADMINISTRATIV
COMISSÃO PERMANENTE DE LIC
PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
1-Objeto: Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, conf

contidas no Edital e seus Anexos. 2- Abertura: dia 9 de maio de

de Brasilia). 3- Local: site do Banco do Brasil S/A (www.licitE

Edital e Informacks Complementares: Poderão ser obtidas n

Público do Estado do Parana - www.iimpr.mp.br e no site do Br

www.licitacoes-e.com.br. Curitiba, 23 de abril de 2018

MUNICiP10 DE TOLEDO — PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRAT1

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°017/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a aquis
reservatórios metálicos (material e mão de obra), para os poços ark
de abastecimento de agua, das comunidades de Born Principio (Distn
e Linha Tapul, neste município de Toledo; conforme cronograma flsicc
descritivo e projetos, anexo ao processo licitatório. DATA DE ABEI
de 2018, as 14hs00min. VALOR MÁXIMO: AS 41.250,00 (quarenta
cinquenta reais).
- 0(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site:
12L - link Licitaçães. Demais informações: Depto. Licitag6es e Conto
Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segund
(45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: comoras.documentacaoel

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ.
SAUDE DE C. PROCÕPIO E REGIÃO

EDITAL DE coNvocAÇÃo
0 Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de
Procópio e Região, convoca os Hospitals e Estabelecimentos de Sc
base territorial do Sindicato, na pessoa dos Responsáveis pelas Insti
identificado e/ou representante com procuração para devida finalidaí
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, na Av. Paraíso, n° 1
Cornélio Procópio/PR, sadia 27 de abril de 2018, sexta-feira, as 14:0
rarem sobre a pauta abaixo:
1) Autorização para cobrança da contribuição sindical patronal, nos
da CLT, para toda a categoria de Hospitais, Clinicas, Santas Casas, C
estabelecimentos de serviços de saúde privados, filantrópicos, religio
2) Assuntos Gerais,

Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018.
SINHESCOPRO
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2018

Às 14 horas e 15 minutos do dia 09 de maio de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de

Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe, para contratação

de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, o Servidor Anderson

Rafael Delattre Abe, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame.

O Pregoeiro abriu a sessão pública, mas não se apresentaram licitantes até o momento da declaração

de seu encerramento — às 15h. Assim, o Pregoeiro declarou a licitação deserta.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz 

Equipe de Apoio:

Anderson Rafael Delattre Abe



/2/c, „Azauzi

CI n°088/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Pregão Presencial n° 06/2018 — licitação deserta

Londrina, 10 de maio de 2018.

Prezado Assessor,

A sessão pública do Pregão Presencial n° 06/2018 foi designada para a data

de 09/05/2018, porém, nenhum licitante compareceu, conforme relatado na ata da sessão

juntada à fl. 106 dos autos.

Destaco que o objeto da atual licitação já foi alvo de tentativas de

contratação por meio do Pregão Presencial n° 04/2018, destinado à participação exclusiva de

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e, com pequenas diferenças e em quantitativo

maior, por meio do Pregão Presencial n° 01/2018, que por duas vezes restou deserto. Ou seja,

até o presente momento ocorreram quatro licitações desertas para o objeto de contratação de

exames admissionais (Pregões Presenciais n's 1,4 e 6 de 2018).

Assim, encaminho o processo administrativo para análise e parecer nos

termos do art. 38, VI da Lei 8.666/1993 e do Acórdão n°3638/2015 — Pleno do TCE Paraná.

Atenciosamente,

L iz Fer
Departamento

do Mordes Mare nda
e Suprimentos e Patri mo
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: parecer à licitação deserta

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Segundo relatório elaborado pelo Pregoeiro, o certame foi declarado

deserto em razão do não comparecimento de licitantes. Esclarece ainda que até o

momento ocorreram quatro licitações desertas para o presente objeto.

I. Em primeiro, das informações prestadas e da documentação

acostada, verificamos que todos os procedimentos legais foram obedecidos. Como todas

as providências administrativas foram adotadas para o chamamento do maior número de

licitantes, não tendo surtido efeito, deve a presente licitação ser declarada deserta.

2. Nas presentes circunstâncias, abre-se a possibilidade da

contratação direta, mantidas todas as condições previstas no pregão.

018.

Paulo Ànchieta da Silva

OAB 19.285 — PR.



log

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 06/2018 — Objeto: contratação de empresa prestadora de serviço de

medicina e segurança do trabalho para a realização de exames admissionais e emissão de

Atestados de Saúde Ocupacional

Sr. Diretor,

A sessão pública do Pregão Presencial n° 06/2018 foi designada para a data

de 09/05/2018, porém, nenhum licitante compareceu, conforme relatado na ata da sessão

juntada A. fl. 106 dos autos.

Destaco que o objeto da atual licitação já foi alvo de tentativas de

contratação por meio do Pregão Presencial n° 04/2018, destinado à participação exclusiva de

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e, com pequenas diferenças e em quantitativo

maior, por meio do Pregão Presencial n° 01/2018, que por duas vezes restou deserto. Ou seja,

até o presente momento ocorreram quatro licitações desertas para o objeto de contratação de

exames admissionais (Pregões Presenciais n's 1,4 e 6 de 2018).

Informo que, após a sessão deserta, o processo recebeu parecer jurídico nos

termos do art. 38, VI da Lei 8.666/1993 e do Acórdão 3638/2015 — plenário TCE- PR,

conforme fl. 108 dos autos, que indicou a viabilidade de se tentar a contratação direta.

Assim, encaminho o processo administrativo para análise e, se for o caso,

para a determinação da tentativa de contratação direta nos termos do art. 24, V da Lei

8.666/1993.

Londrina, 14 de maio de 2018.

LLz oraes arend

Pregoeiro



Assunto: Licitação com objetivo de contratação de empresa prestadora de serviço de segurança
e medicina do trabalho para a realização de laudos e perícias médias e emissão de atestados de
Saúde Ocupacional — ASOs para Câmara Municipal de Londrina

Verificando o processo administrativo DG no 15/2018, referente ao Pregão Presencial no

06/2018, com objetivo de contratação de empresa para prestação de serviço de medicina e segurança do

trabalho e para realização de exames admissionais e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional.

Conforme disposto as fls. 24 do respectivo processo administrativo a licitação realizada em

03/04/2018, restou deserta, o qual era restringida à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 48, I da Lei Complementar 123/2006.

Desta sorte, em razão do resultado da licitação que restou deserta, foi aberta uma nova

licitação de ampla concorrência conforme orientação da legalidade emitida no parecer jurídico da Douta

Procuradoria juntado às fls.25, vejamos:

"Visando a ampla competição, opinamos pela tentativa de efetivação da contratação por

meio de contratação por meio de ampla concorrência (i. e, sem restrição às MEs e EPPs") antes de qualquer tentativa
de contratação direta. Ldna, 3/4/18, (a) Dr. Carlos Alexandre Rodrigues"

Adotado a orientação da Douta Procuradoria Jurídica foi aberta uma nova licitação de ampla

concorrência, a qual se realizou em 09/05/2018, restando mais uma vez deserta, conforme Ata da Sessão
Pública do Pregão Presencial de n. o 06/2018, juntado as fls.106.

Contudo às fls. 107, o Gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, informa

todas as fases percorridas pelo processo administrativo, obtendo um parecer jurídico para a possibilidade de
contratação direta, mantidas as condições previstas no pregão, conforme disposto às fls.108, vejamos:

"(...) 2. Nas presentes circunstâncias, abre-se a possibilidade da contratação direta,

mantidas todas as condições previstas no pregão. E o parecer. Londrina, 14/5/2018. (a) Paulo Anchieta da Silva, OAB
19.285 -PR."

Assim diante de todos os resultados e argumentos trazidos pela Gerência do Departamento

de Suprimentos e Patrimônio, inclusive pelo Parecer Jurídico de fis.108, decido seguir a orientação da douta
procuradoria jurídica para a possibilidade de contratação direta, possibilidade esta também destacada no
parecer descrito do Pregoeiro às fls.109, conquanto, devendo atender as formalidades pertinentes previstas
na Lei 8.666/93.

Sem mais,

Londrina, 14 de maio de 2018.
ark Almeida
Diretor-Geral


