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TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 086/CISAMREC/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/CISAMREC/2021 
 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Registro de preços, através de contração de empresas do ramo pertinente, para 
aquisições futuras e eventuais de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho, para atendimento aos municípios consorciados ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, bem como ao CISAMREC, visando a 
promoção, preservação e integridade da saúde e segurança do conjunto dos seus servidores 
e funcionários público. 
1.2. Registro de preços, através de pessoas jurídicas cuja Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) compreenda a atividade do objeto, para aquisições futuras 
e eventuais de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho, compreendendo:  
a) Programa de Prevenção de Riscos Ambiental-PPRA ou Programa de Gerenciamento de 
Riscos-PGR/Gerenciamento de Riscos Ocupacionais-GRO, físicos, químicos, biológicos e 
ergonômicos-NR 1 (Portaria nº 6.730, de 9 de março de 2020); 
b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO (Portaria SEPRT n.º 6.734, 
de 10 de março de 2020-NR 7); 
c) Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT (Decreto nº. 3.048/1999 e 
IN/INSS/PRES nº. 45/2010);  
d) Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade-LIP (Portaria SEPRT nº. 1.359, de 09 de 
dezembro de 2019-NR 15) e;  
e) Laudo de Análise Ergonômica (NR 17), para atendimento exclusivo aos municípios 
consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, bem como ao 
CISAMREC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no item 5.  TABELA 
DE VALORES ESTIMADOS neste termo, nas seguintes forma e condições: 
I - Os programas e laudos, deverão ser elaborados, implementados e coordenados nos 
estabelecimentos, secretarias, departamentos ou setores do município consorciado 
participante, objetivando a promoção, preservação e integridade da saúde e segurança do 
conjunto dos seus servidores e funcionários públicos, e de acordo com as Normas 
Regulamentares-NRs, Instruções Normativas-INs, Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 
2014 (e-Social), contemplando todos os fatores de risco,  e legislações e normativas 
pertinentes, sob a responsabilidade técnica especializada de um Engenheiro de Segurança 
e Médico do Trabalho, indicado pela adjudicatária, conforme o caso, nos termos do edital; 
II - A prestação deste serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
contratada e a administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta, não resultando entre as partes, qualquer tipo de vínculo 
empregatício, sendo de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização 
de pessoal para execução do objeto, sendo: com profissionais que tenham vínculo de 
emprego com a CONTRATADA, e/ou com profissionais autônomos, que eventual ou 
constantemente, prestem serviços à CONTRATADA; 
III - Os licitantes farão suas propostas de preços pelo valor global por item (por município), 
mas os programas e laudos poderão ser adquiridos, pelo município consorciado 
correspondente, individualmente, pelo valor percentual correspondente, conforme 
estabelecido no descritivo do item 5.TABELA DE VALORES ESTIMADOS; 
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IV - Incluam-se no objeto do edital a ser elaborado, as mensurações dos agentes 
químicos, físicos e biológicos, tais como, dosimetria de ruídos, iluminação, calor, frio, 
vibração, poeira, e outras, cujo equipamento ou aparelho, a cargo da adjudicatária, deverá 
estar devidamente calibrado em data inferior a 12 (doze) meses, podendo, a critério do 
município consorciado correspondente ou do órgão gerenciador, exigir a comprovação da 
calibração; 
V - A contratação para a prestação destes serviços será através de contrato firmado entre a 
CONTRATADA e o CISAMREC com a anuência do município consorciado aderente, que 
regular-se-á pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e demais legislações 
e normativas pertinentes, conforme especificações, quantidades e condições a serem 
estabelecidas em edital, ata, contrato e seus anexos e termo de referência; 
VI - As solicitações dos serviços, objetos deste termo, serão realizados pelos municípios 
consorciados, através do sistema informatizado do CISAMREC, mediante pedido de 
emissão de Ordem de Compra-OC, individualizada, de acordo com o estabelecido no 
edital, na ata de registro de preços, contrato ou documento equivalente, e no descritivo 
do item 5. TABELA DE VALORES ESTIMADOS; 
VII - A forma, prazo e condições gerais das execuções dos serviços, serão aquelas firmadas 
nas cláusulas da Ata de Registro de Preços-ARP a ser elaborada; 
VIII - Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho tem a finalidade de atender o Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014 (e-
Social), legislações e normativas pertinentes. 
 
2. DA MOTIVAÇÃO 
2.1. Considerando que a região de saúde carbonífera (AMREC), com 12 municípios e a região 
de saúde do extremo sul catarinense (AMESC), com 15 municípios, somam 646.958 
habitantes, sendo o município de Criciúma o mais populoso da região, com 217.311 
habitantes; 
2.2. Considerando relevante o objetivo deste serviço e visando a promoção, preservação e 
integridade da saúde e segurança do conjunto dos seus servidores e funcionários público; 
2.3. Considerando que os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, os programas e laudos, objeto deste termo, já é prestado aos 12 
municípios da região de saúde carbonífera (AMREC), através dos pregões: 
017/CISAMREC/2019 e 023/CISAMREC/2019; 
2.4. Considerando a necessidade de manter, ampliar e implementar os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho para os 27 
(vinte e sete) municípios e também o CISAMREC, objetivando capitar recursos financeiros 
junto ao estado, como incentivo e ou contrapartida para custear e amenizar os gastos dos 
municípios em serviços de saúde; 
2.5. Considerando que a prestação dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, os programas e laudos, objeto deste termo, aos 
entes federativos participantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – 
CISAMREC, será por adesão através de CONTRATO DE PROGRAMA a ser firmado, 
individualmente entre o CONSORCIADO e o CISAMREC, de acordo com o valor a ser 
homologado após o certame licitatório, nos termos da Lei Federal nº. 11.107 de 6 de abril de 
2005, Decreto Federal nº. 6017 de 17 de janeiro de 2007, Decreto Federal nº. 7.508/2011; 
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2.6. O quantitativo de vidas por município foi levantado nos setores de recursos humanos/setor 
pessoal nos meses de maio e junho de 2.021 cujo o resultado é demonstrado na tabela a 
seguir. 
 
3. DOTAÇÃO 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
dos municípios consorciados ao CISAMREC: 
Orgão – 01 – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amrec – CISAMREC 
Unidade – 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amrec – CISAMREC 
Proj./Ativ.: 2.005 – Manutenção dos Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho 
Elem.: (07) 3.3.90.00.00.00.00.0000 
 
4. ESTIMATIVA DE PREÇO 
4.1. O valor total estimado para atender a despesa deste objeto é de R$ 1.136.455,90 (Um 
milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa 
centavos) de acordo com os valores e quantitativos estimados constantes na TABELA DE 
VALORES ESTIMADOS (Termo de Referência) no item 5 deste termo de referência. 
4.2. Os valores referenciais foram auferidos mediante prévia pesquisa de mercado 
consoante faixas de vidas pré-estabelecidas, conforme justificativa da estimativa 
orçamentária, com a finalidade de determinar os preços dos serviços por vidas/quantidades 
de funcionários e compatibilizá-los à realidade de cada município. 
4.3. Os valores foram orçados/cotados individualmente por municípios de acordo com os 
quantitativos de vidas levantados e individualizados de acordo com os percentuais pré-
estabelecidos para os programas e laudos na tabela a seguir referenciada. 
4.4. Os valores propostos no certame deverão estar inclusos todos os impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, tarifas, seguros, 
deslocamentos de pessoal, alimentação, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto. 
 
5. TABELA DE VALORES ESTIMADOS 
A tabela a seguir, compreende os valores estimados, cotados, por programas e laudos 
contemplando o valor proposta total, por item. 

5.TABELA DE VALORES ESTIMADOS (Termo de Referência) Planilha com as especificações, 
quantidade e preço dos produtos 

Programas e laudos em matéria de segurança e saúde do trabalhador 
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 Valores divididos por Programas e Laudos  VALOR 
PROPOSTA 

TOTAL POR ITEM 
(R$) 

PGR/GRO 
(R$) 

PCMSO 
(R$) 

AET (R$) 
LTCAT + 
LIP (R$) 

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

1 Criciúma 5.541 81.260,31 67.716,92 41.993,58 36.267,18 227.238,00 

2 Içara 1.603 37.158,31 30.965,25 19.202,61 16.584,08 103.910,25 

3 Araranguá 1.321 32.271,34 26.892,79 16.677,14 14.402,98 90.244,25 

4 Forquilhinha 977 17.628,32 14.690,27 9.109,94 7.867,67 49.296,20 

5 Sombrio 966 17.507,95 14.589,96 9.047,73 7.813,95 48.959,60 

6 Orleans 761 14.910,28 12.425,23 7.705,31 6.654,59 41.695,40 

7 Urussanga 732 14.513,12 12.094,27 7.500,07 6.477,33 40.584,80 

8 Cocal do Sul 635 13.047,04 10.872,53 6.742,43 5.823,01 36.485,00 

9 Balneário Gaivota 587 12.455,85 10.379,88 6.436,92 5.559,16 34.831,80 

10 Morro da Fumaça 579 12.283,20 10.236,00 6.347,70 5.482,10 34.349,00 
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11 Nova Veneza 562 11.379,55 9.482,96 5.880,71 5.078,79 31.822,00 

12 Lauro Müller 560 11.437,48 9.531,23 5.910,64 5.104,65 31.984,00 

13 Turvo 527 10.133,31 8.444,43 5.236,68 4.522,59 28.337,00 

14 Balneário Arroio do Silva 526 10.197,46 8.497,89 5.269,83 4.551,22 28.516,40 

15 Siderópolis 526 10.122,23 8.435,19 5.230,95 4.517,64 28.306,00 

16 Balneário Rincão 437 9.452,37 7.876,97 4.884,78 4.218,67 26.432,80 

17 Santa Rosa do Sul 418 9.480,26 7.900,22 4.899,20 4.231,12 26.510,80 

18 Praia Grande 386 9.250,11 7.708,43 4.780,26 4.128,41 25.867,20 

19 São João do Sul 379 9.033,12 7.527,60 4.668,12 4.031,56 25.260,40 

20 Jacinto Machado 373 8.859,33 7.382,77 4.578,31 3.953,99 24.774,40 

21 Treviso 338 8.277,87 6.898,22 4.277,82 3.694,48 23.148,40 

22 Maracajá 314 8.125,17 6.770,98 4.198,91 3.626,34 22.721,40 

23 Passos de Torres 299 8.066,45 6.722,05 4.168,57 3.600,13 22.557,20 

24 Timbé do Sul 294 7.783,59 6.486,33 4.022,39 3.473,89 21.766,20 

25 Meleiro 285 7.698,06 6.415,05 3.978,19 3.435,71 21.527,00 

26 Ermo 204 6.886,09 5.738,41 3.558,58 3.073,32 19.256,40 

27 Morro Grande 184 6.645,64 5.538,03 3.434,32 2.966,01 18.584,00 

28 CisAmrec 15 532,82 444,02 275,35 237,80 1.490,00 

Total de vidas 20.329  Valor total R$ 1.136.455,90 

 
6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 
6.1.  Deverá a CONTRATADA apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração de 
capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
que a licitante executou ou está executando, de modo satisfatório, serviços iguais ou de 
complexidade similar ou superior a este objeto, ficando a critério do(a) pregoeiro(a), ou da 
autoridade competente do órgão gerenciador, a comprovação dos serviços realizados 
mediante a apresentação de notas fiscais ou documento hábil;  
6.1.2. Apresentar declaração de responsabilidade técnica e documentos a seguir: 
a)  Tratando-se o responsável técnico Médico do Trabalho, comprovar sua especialidade 
através do RQE-Registro de Qualificação de Especialista junto ao CRM-Conselho Regional 
de Medicina; 
b)  Tratando-se o responsável técnico Engenheiro de Segurança do Trabalho, comprovar a 
especialidade através do certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia 
de segurança do trabalho em nível de pós-graduação (Lei no 7.410/85) 
c)  Documento de identificação do responsável técnico contendo foto e registro no respectivo 
conselho. 
6.2. Os programas e laudos deverão ser elaborados, implementados e coordenados nos 
estabelecimentos, secretarias, departamento ou setores dos municípios consorciados 
correspondentes, objetivando a promoção, preservação e integridade da saúde e segurança 
do conjunto dos seus servidores ou empregados públicos, de acordo com as legislações 
aplicáveis, Normas Regulamentadoras-NR e Instruções Normativas-IN correspondentes, sob 
a responsabilidade técnica especializada de um Engenheiro de Segurança de Trabalho ou 
Médico do Trabalho, conforme o caso. 
6.2.1. Os programas e laudos, produto(s) final declarado, aceito pelo município consorciado, 
deverão ser entregues nos originais, bem como as cópias, devidamente encadernado(s) em 
espiral, com a capa frontal transparente, identificando na contracapa o nome do município 
correspondente, o tipo de Programa ou Laudo, cidade e ano, ser enviado via e-mail ao 
endereço cisamrec@cisamrec.sc.gov.br, em formato .pdf, devendo este ser convertido do 
arquivo word (.doc) o qual foi digitado os Laudos/Programas, não podendo este ser 
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escaneado/digitalizado da forma física do documento original, não sendo aceito outro formato 
de arquivo além do citado, e também em seus originais, bem como as cópias, devidamente 
encadernado(s) em espiral, sendo a capa em plástico transparente e a contracapa em plástico 
na cor solicitada pelo município, contendo: 
a) Capa: No cabeçalho, o logotipo do município, a expressão ESTADO DE SANTA CATARINA 
e abaixo o nome do MUNICÍPIO correspondente ambos em caixa alta. No centro da folha, o 
tipo de Programa ou Laudo em caixa alta e no rodapé CIDADE e abaixo o ANO ambos em 
caixa alta; 
b) Folha de Rosto: No cabeçalho a expressão ESTADO DE SANTA CATARINA e o nome do 
município correspondente, o tipo de Programa ou Laudo, nome do responsável do município 
Consorciado e sua assinatura, nome da empresa prestadora do serviço, nome do responsável 
técnico e sua assinatura, nome do representante legal da empresa e sua assinatura, cidade e 
ano. 
6.2.2. Os laudos e programas deverão ser impressos em papel A4, as páginas deverão estar 
devidamente numeradas/paginadas em algarismo numérico, contendo, em cada página, o 
número da página e o total, devendo as mesmas estarem rubricadas pelo responsável do 
município correspondente e pela empresa CONTRATADA. 
 
6.3. A proposta orçamentária deverá ser apresentada em papel ofício timbrado, com as folhas 
numeradas sequencialmente, assinada pelo representante legal da empresa fornecedora do 
objeto, e deverá conter: 
a) Nome da Razão Social do fornecedor e cópia do CNPJ/MF; 
b) Nome e CPF dos sócios; 
c) Endereço físico completo da sede ou filial da empresa; 
d) Endereço(s) eletrônico(s) da empresa e do representante legal; 
e) Preço unitário e global da proposta; 
f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (trinta) dias;  
g) Telefones de contatos da empresa e celular do representante legal. 
6.4. Os programas e laudos serão adquiridos, individualmente, pelos municípios consorciados 
correspondentes, mediante a emissão de Ordem de Compra-OC. 
 
Criciúma (SC), 29 de julho de 2021. 
 
 

____________________ 
DANTELINO BONETTI 

Setor de Compras do CISAMREC 
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