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EDITAL DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 207/2022 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, torna público a todos os 

interessados que estará realizando DISPENSA DE LICITAÇÃO para promover a contratação 

de consórcio que tem por objetivo disciplinar as relações estabelecidas entre as partes, 

consistente na transferência de atribuições e prestações dos Serviços Especializados em 

Segurança e Medicina do Trabalho, geridos de forma associada pelo Município Consorciado. 

 
Contratante: 

PREFEITURA DE NOVA VENEZA 

CNPJ: 82.916.826/0001-60 

 

Contratado:  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC 

CNPJ: 13.791.885/0001-36 

 

Valor Global do Contrato:  

R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 

 

Recursos Orçamentários: 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias 

correspondente ao exercício de 2022: 

(165) 02.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750. 

 

Base Legal: 

Artigo 24, inciso XXVI da Lei de Licitações n.º 8.666/93, menciona: 

 

Art.24. É dispensável a licitação: 

 

[...] 

 

XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da 

Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a 

prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do 

autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de 

cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 

 

Dos Documentos de Habilitação exigidos: 

 

Foram exigidos dos licitantes dispensados, os seguintes documentos de habilitação: 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico (CNPJ/MF); 

 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei.  
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e) certidão negativa de falência ou concordata, ou de execução patrimonial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

e.1) a certidão deverá ser apresentada em duas vias: SISTEMA E-SAJ 

(https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e SISTEMA EPROC 

(https://certeproc1g.tjsc.jus.br/). As duas certidões deverão ser apresentadas 

conjuntamente, caso contrário não terão validade (somente para empresas de 

Santa Catarina). 

 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(certidão negativa de débitos trabalhistas). 

 

 

Maiores informações do processo administrativo encontram-se a disposição na Secretária 

Municipal de Administração e Finanças do Município de Nova Veneza, SC. 

 

 

Nova Veneza, SC, 14 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

ROGERIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal de Nova Veneza 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://certeproc1g.tjsc.jus.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Valor total LICITANTE

PGR/GRO (R$) PCMSO (R$) AET (R$) LTCAT + LIP (R$) item (R$) CLASSIFICADO

35,76% 29,80% 18,48% 15,96% 100,00% POR ITEM

11 Nova Veneza 562 6.794,40 5.662,00 3.511,20 3.032,40 19.000,00 GA TOP

Valores divididos por programa e laudos

Item Municípios Estimativa

PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 086/CISAMREC/2021 - PP.002/CISAMREC/2021 - MST

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - PP-002/2021_PP_PMMF_97_2021_MST - A.R.P 078/PMMF/2021

Programas e laudos em matéria de segurança e saúde do trabalhador
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ANEXO II 

 

MINUTA CONTRATUAL  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XX/2022 

Origem: Dispensa de Licitação n.º 207/2022, homologado em XX/XX/2022. 

 

Nos termos da Lei Municipal n.º 2.058 de 10 de dezembro de 

2010, o Contrato de Programa que entre si fazem de um lado o 

MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA e de outro lado CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC – CISAMREC, 

mediante as cláusulas e condições a seguir expostas: 

 

PREÂMBULO 

 

1 - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, através da Prefeitura Municipal de Nova 

Veneza, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 82.916.826/0001-60, 

com sede na Rua Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro, Nova Veneza, SC, este ato 

representado pelo Prefeito Municipal. 

 

2 - CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC – CISAMREC, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.791.885/0001-36, com sede na 

Avenida Santos Dumont, nº. 1.980, Bairro São Luiz, Salas 03 e 04, Criciúma/SC, sendo 

representado pelo seu Presidente. 

 

3 – CONTRATO DE PROGRAMA: considerando o disposto no Estatuto Social, atendendo a Lei 

Federal n.º 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/2007, nos termos a seguir dispostos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 – O presente contrato tem por objetivo disciplinar as relações estabelecidas entre as 

partes, consistente na transferência de atribuições e prestações dos Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, geridos de forma associada pelo 

Município Consorciado. 

 

1.2 – O CONTRATANTE transfere ao CONTRATADO a execução parcial dos Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, para elaboração de programas e 

laudos, de acordo com as disposições estabelecidas nas Normas Regulamentares (NRs) do 

Ministério do Trabalho, legislações e instruções normativas correspondentes, quais sejam:  

 

1.2.1 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR 9 e NR 4); 

1.2.2 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR 7 e NR 4); 

1.2.3 – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (Decreto n.º 

3.048/1999 e IN/INSS/PRES n.º 45/2010); 

1.2.4 – Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LIP (NR 15 e NR 16); 

1.2.5 – Laudo Técnico de Análise Ergonômica (NR 17). 

 

1.3 – Para realização dos exames ocupacionais, segurança do trabalho e exames 

complementares, dentre outros, o CISAMREC possui credenciamento universal através do 

Chamamento Público 004/CISAMREC/2018 na qual foi aprovada pela resolução 

02/CISAMREC/2018 para os procedimentos estabelecidos na tabela 005/CISAMREC/2018. 

Desta forma, o MUNICÍPIO, quando em sua necessidade, emitirá a guia de atendimento 

através do setor de Departamento Pessoal, referente aos atestados, laudos e serviços 

conforme rege a tabela 005/CISAMREC/2018 mencionada anteriormente. 
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1.4 – O MUNICÍPIO manterá a titularidade do serviço, respondendo subsidiariamente por sua 

prestação. 

 

1.5 – Para cumprimento dos objetivos propostos neste contrato, o CONSÓRCIO poderá 

prestar os respectivos serviços através de seus próprios meios, ou ainda, licitar a contratação 

de prestadores de serviço, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidades, nos termos 

da Lei n.º 8.666/1993 e Lei 10.520/2012. 

 

1.6 – O CONSÓRCIO poderá receber servidores cedidos pelo Município consorciado para o 

desempenho de tarefas administrativas, inclusive para compor eventual comissão de 

licitação. 

 

1.7 – O MUNICÍPIO realizará estudos periódicos de controle e avaliação, com objetivo de 

aferir a regularidade dos serviços postos à disposição do município, bem como identificar as 

necessidades futuras.  

 

1.8 – No tocante à previsão de necessidades, referida no item anterior, o MUNICÍPIO, após 

competentes estudos, definirá os serviços e quantidades que pretende fazer uso, e informará 

ao CONSÓRCIO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
2.1 – É de responsabilidade do CONSÓRCIO: 

 

a) Administrar os recursos financeiros provenientes do pagamento dos serviços produzidos, 

pagos ao CONSÓRCIO, enquanto entidade mantedora dos serviços de gestão associada; 

b) Prestar contas ao MUNICÍPIO dos atos decorrentes da execução deste contrato; 

c) Produzir, coletar, analisar e encaminhar informações a Secretária Municipal de 

Administração do Município, ou Secretaria equivalente, sobre os serviços prestador, por meio 

de relatórios e nas formas determinadas no Estatuto Social; 

d) Fornecer informações, sempre que requisitado pelo MUNICÍPIO; 

e) Disponibilizar ao MUNICÍPIO suas informações contáveis e demonstrações financeiras, 

exigidas segundo a legislação pertinente, relativos ao desenvolvimento e ao cumprimento 

das ações estabelecidas; 

r) Permitir acesso aos documentos e registros administrativos ao MUNICÍPIO, sempre que 

solicitado. 

 

2.2 – É de responsabilidade do MUNICÍPIO: 

 

a) Realizar estudos necessários a identificação das necessidades, bem como informar o 

CONSÓRCIO, nos prazos estabelecidos quando do seu interesse; 

b) Prestar todas as informações que se fizerem necessárias à execução deste contrato; 

c) Observar fielmente os atos expedidos pelo CONSÓRCIO, em especial no que se refere às 

rotinas referentes à prestação dos serviços; 

d) Realizar fiscalização das atividades do consórcio, devendo o CONSÓRCIO permitir livre 

acesso de seus representantes aos bens, equipamentos, instalações e serviços; 

e) Indicar, sob suas expensas, servidores ou empregados públicos, para acompanhar os 

prepostos das empresas contratadas, quando for o caso, quando na realização de 

levantamentos junto aos órgãos, setores, departamentos ou unidades do MUNICÍPIO, para 

execução deste contrato de programa; 

f) Fornecer veículos e motoristas para as visitas aos órgãos, setores, departamentos ou 

unidades do MUNICÍPIO, para a realização dos levantamentos necessários para execução dos 

programas ou laudos firmados no Art. 2º deste contrato de programa. 

g) Transferir valores contratados para a realização dos programas de Medicina e Segurança 

do Trabalho como também dos procedimentos (ASO) conforme tabela n.º 
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005/CISAMREC/2018 e Resolução n.º 012/CISAMREC/2018 conta corrente especifica do 

CONSÓRCIO: (Banco: 001 – Agência: 3226-3 – Conta Corrente: 20.858-2). 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

3.1 – As despesas decorrentes do presente contrato constam do orçamento aprovado em 

Assembleia Geral Ordinária regulada pela resolução n.º 029 de 01 de dezembro de 2021. 

 

3.2 – O MUNICÍPIO declara haver manifestação favorável a celebração deste contrato por 

parte da Secretaria Municipal de Administração ou órgão equivalente. 

 

3.3 – O MUNICÍPIO poderá a qualquer momento sugerir ao CISAMREC, alteração da 

sistemática de prestação dos serviços contratados, cuja proposta, após análise, sendo 

acatada, será objeto de termo aditivo. 

 

3.4 – O Presidente do CONSÓRCIO, após ouvido o Conselho Fiscal, poderá editar Resolução 

com objetivo de disciplinar as rotinas e procedimentos, cuja observância será obrigatória pelo 

MUNICÍPIO e pelo prestador. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1 – O presente contrato terá vigência enquanto o MUNICÍPIO for membro integrante do 

CONSÓRCIO, ou quando existir. Podendo ser renovado, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 

8.666/93, através de Termos Aditivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

 

5.1 - O valor global estimado deste contrato é de até R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). 

 

5.2 - Para a realização dos exames ocupacionais, segurança do trabalho e exames 

complementares, dentre outros, os valores praticados são aqueles constante na tabela 

005/CISAMREC/2018, aprovados em assembleia geral e regulamentado através de resolução 

pelo presidente do CISAMREC, e suas alterações. 

 

5.3 - Os valores destinados a aquisição dos serviços de execução dos laudos de segurança e 

medicina do trabalho deverão ser depositados pelo MUNICÍPIO em conta bancária do 

específica do CONSÓRCIO. O CONSÓRCIO apenas e tão somente pagará a empresa 

contratada para execução dos serviços, após a conclusão dos serviços e entrega dos laudos 

ao MUNICÍPIO, o MUNICÍPIO através de ofício autorizará o consórcio a efetuar o 

pagamento informando que os laudos foram devidamente entregues conforme estipulado em 

edital de contratação. 

 

5.4 - Os valores destinados a realização dos exames ocupacionais, segurança do trabalho e 

exames complementares, dentre outros, deverão ser transferidos antecipadamente para 

conta bancária específica do CONSÓRCIO. 

 

5.5 - Segue abaixo conta bancária para depósito referente a aquisição de laudos e exames 

ocupacionais: 

 

Banco do Brasil: 001  

Agência: 3226-3 

Conta Corrente: 20.858-2 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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6.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias n.º: (165) 02.01.2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1 – O presente contrato de programa será rescindido pela: 

 

a) Retirada ou exclusão do MUNICÍPIO; 

b) Manifestação formal do MUNICÍPIO de não mais integrar as ações a que se refere o 

contrato de programa; 

c) Superveniência de norma legal ao fato administrativo que o tome, formal ou material 

inexequível. 

 

7.2 – Este contrato será automaticamente extinto no caso de o CONSÓRCIO não mais 

integrar a administração indireta do ente de Federação que autorizou a gestão associada de 

serviços públicos por meio de consórcio público. 

 

7.3 – A retirada por parte da MUNICÍPIO, sua exclusão ou a extinção do CONSÓRCIO não 

prejudicarão as obrigações assumidas, sobretudo aquelas constantes deste contrato, bem 

como no contrato de rateio, mantendo-se seus efeitos. 

 

7.4 – O contrato de programa continuará produzindo efeitos mesmos quando extinto o 

consórcio público. 

 

7.5 – Em caso de extinção deste contrato, nos termos da Lei n.º 11.107/2005, dependerá do 

prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas pelo MUNICÍPIO. 

 

7.6 – Em caso de descumprimento do disposto neste contrato, bem como nas resoluções 

referentes a operacionalização das ações serão cabíveis as seguintes sanções, nos termos do 

Estatuto Social: 

 

a) Advertência; 

b) Suspensão do direito de uso dos serviços; 

c) Exclusão do consórcio. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 – O exercício das atribuições de planejamento, regulação e fiscalização das atividades do 

CONSÓRCIO, inclusive no que se refere aos serviços prestados, é comum a todos os 

Municípios integrantes, podendo estes, delegar as comissões ou ao Conselho Fiscal, ou ainda, 

acatar propostas elaboradas por este. 

 

9.2 - Este contrato será automaticamente extinto no caso de o CONSÓRCIO não mais 

integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada se 

serviços públicos por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. 

 

9.3 - A retirada por parte do MUNICÍPIO, sua exclusão ou a extinção do CONSÓRCIO não 

prejudicarão as obrigações assumidas, sobretudo aquelas constantes deste contrato, bem 

como no contrato de rateio, mantendo-se os efeitos deste contrato. 

 

9.4 - O contrato de programa continuará produzindo efeitos mesmo quando extinto o 

consórcio público. 

 

9.5 - Em caso de extinção deste contrato, nos termos da lei 11.107/2005, dependerá do 

prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas pelo MUNICÍPIO. 
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9.6 - As partes definirão o momento da transferência dos encargos aqui assumidos, que será 

declarado por ato do Presidente do CONSÓRCIO. 

 

9.7 - As partes elegem o foro da Comarca de Criciúma (SC) para dirimir controvérsias 

oriundas deste instrumento. 

 

Nova Veneza, SC, XX de julho de 2022. 

  

 

 

 

  

MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA 
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 

Contratante 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DA AMREC – CISAMREC 

Contratado 

 

 

 

 

PAULA GRAZIELA SPILLERE  

Fiscal designado 

CPF: ***.***.***-XX 

 

 

 

Testemunhas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


