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DocuMENTo DE FoRMALtzAçÃo ol DEMANoA

1. JUSTIFICATIVA:

A contratação constante do objeto em questão é justificada em virtude do término do atual

contrato; pela obrigatoriedade do cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) n.'07 ê 09 do

Ivlinistério do Trabalho e Emprego.

Acontrataçãotemcomoobjetivogarantirepreservarasaúdêeintegridadedos
colaboradores do CRCRS frente aos riscos dos ambientes de trabalho, bem como, monitorar a

saúde dos funcionários a Íim de identificar precocemente qualquer desvio que possa comprometer a

saúde do corpo funcional.

2. EspecificaçõesPPRA:
. Levantamento de risco de todos as salas do CRC;

. Parâmetros para diagnosticar as situações de exposição

iluminamentos a serem observados nos locais de trabalho;

. Os níveis de ruído;

. Os índices de temperatura efetiva;

. Mudança de layout;

. Adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva-

como OS níveis de

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 1 70, loja I 0l - bairro Petrópolis - Porto Alegre / RS - CEP: 90690- I 40

Administrativo: Rua Cutemberg, t5l - andares Il', l3'e 1 4" - bairro PetÍópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 91310 010

Têlefone: (51 ) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs.org.br - www. c rc rs. o rg. b r

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

Setor Requisitantê: Seção de Recursos Humanos

Matrícula:30429Responsável pela Demanda: Américo Marques dos
Santos

Telefone: (51 ) 3254-9400Email: americo@crcrs.org.br

Objeto: Co
Prevenção
para a elab

ntratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de Programa de

de Riácos Ambientais e o programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,

oração dos laudos do P.P,R.A. e PC.M.S.O., durante o período de 12 meses'

5OO4 - Qualidade de Vida no TrabalhoProjeto

6.3.1 .3.02.01 .010 Serviços de Medicina do TrabalhoConta Contábil

R$ 600,00 mensaisValor Estimado
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Especificações PCMSO

Realização de exames clínicos ocupacionais (admissronal, periódico, mudança de função,
retorno ao trabalho e demissional);

lndicar e realizar os exames complementares e específicos, sempre que necessários,
atendendo a legislação pertinente, em especial a NR 7, Portaria 2411994, do MTE;

No custo mensal deverá estar incluída e rcalizaçáo dos exames médicos, sendo que os
exames complementares, quando necessários, serão custeados pelo CRCRS.

3

4. lndicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento ê o responsável pela

fiscalização:

PLAN EJAMENTO: FISCAL DA CO reçÃo:

h
Luiza Fanelli

Auxiliar Operacional
Seção de Compras e Suprimentos

Am Marques dos Sanlos
ador da Seção de Recursos

Humanos

Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar processo administrativo pare

aquisiÇão/contratação do objeto

Porto Alegre, 25 de agosto de 2020.

MOALDO SILVA

e SuprimentosCoordenador da S Compras

De acordo.

Itur \í \
\,'s.r\
S RODRI

l, *u,tJ*"\
coniaíora ANA RCIA LOPE

Presidente do CRCRS

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, l70, loja 101 - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS CEP: 90690-140

Administrativo: Rua Cutemberg, 151 -andares'l l', l3' e l4' - bairro Petrópolis Porto Alegre/RS - CEP: 91310-010

Telefone: (51) 32 54-9400

crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.org.br

Local do Serviço:

Rua Gutemberg, n.o 151 - 11o,13o,14o andares e loja situada na Av. Senador Tarso Dutra,

n.o 1701101, Bairro PeÍópolis, Porto Alegre-RS.
Horário das 8:30 às 17:30, de sêgunda-Íeira à sexta-feira.
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De : Nossa Clinica <nossaclinica@nossaclinicamedicina.com.br>

Assunto l ENC: encerra o contrato

Para : luiza@crcrs.org.br

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

seg, 31 de ago de 2020 09:45

éDl anexo

Bom dia Luiza,

Em relaSo a proposta anexa, segue os esclarecimentos solicitados:

PPRA
Deverá ser efetuado, s€mpre que necessirio e pelo
menos úma vez ao ano, uma ônálise global do PPRÁ
pârâ âvâliâção do seu desenvoMmênto ê reôlização
dos ajustes necessários e estabelecimento de novas
metas e praoridades.
- Contempla a elaboração do programa a partir de
uma visita técnica na sede da empresa e o
Planeiâmento Anual, que trôta-se das medidas a

serem adotâdâ§ de acordo com â5 normas
regulamentadoras. Exames complementares podem
ser solicitâdos de acordo côm as rcavaliações.

PCMSO
Deve-se obse ar â necessidêde de manutenç;o do
médico coordenador do rcMSO (reno\raÉo do
laudo) de acordo com o item 7.1.1.1 da NR

T.Empresâs de gÉ! de risco 1 e 2 somente ôcima de
25 funcionános e qrau de ns(o 3 e 4 somerte acimà
de l0 tuncionários.
- Contempla elaboração e coordenação, ou sejâ,
além do prcgrâma, Íeàlização dos exômes médicos
de admissão, retomo ao trabalho, demissão, troca
de funÉo e, chamada e realização dos exames
periódicos, sendo disponibilizado médico para â
realização in Compôny destes últimos, uma vez ao
ano,

Fâtura fixa mensal
R$6,65 por funcionário cadastrado.

Exames Complementares Valor (R$)

Acuidade üsual 15,0 0

Audiometria 24,00

ECG 35,00

EEG 45,00

Glicemia 6,00

Att,
Mârgot Caeta
Diretora comettial I Nossaclinia
51 322&108 - 51 32242528
5 7 - 9853 76584 (whdba pp)
R Senhor dos Pdssos, 235/405

Ern virtude das medidas prerrentivas da COWD - 7*
Estamos atendendo somente com agendanento prévio

De: Nossa Clinica [mailto:nossaclinica@nossaclinicamedicina.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 f0i47

https://2imbra.crcrs.org.br/h/printmessâge?id= 107037&tz=America/Araguaina 1t4

luiza@crcrc.org.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL Oala i 22.09.2020

Hora : 12:52

Número da Reserva Ano do Exercício Data da Reserva Processo

627 2420 22.09.2020 56-20

Sistema dê Controle Orçamentário

NOTA DE RESERVA ORçAMENTÁRIA !:ls.

\e .{Á)

Conla de Oespesa Descrição da Conta Projeto SubProjeto

6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS OE [,,|EDICINA DO TRABALHO SOO4,OUALIDADE DE VIDA NO

Valor Total da ReservaHistóÍico da Resêrva

1.596.00

MANUTENÇÁo Do pcr\rso Dos FUNCroNARros Do cRcRS

Valor por Extênso

Um lril, Quinhentos e Noventa e Seis Reais

Dotação Atualizada Reservas Acumuladas Valor destâ Reserva Saldo Atual

8.000,00 5.252.00 1.596,00 1.152,00

Total a Executar Finalizado

0,00 1596,00

Total Executado

22 de Sêtembro de 2020

OROENAOOR DA OESPESAuonrooffioesouzr
cnfs lorr

l-

NAO
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FAZENDO MAIS

PoÉo Alegre, 22 de setembro de 2020.

À Presidente do CRCRS,

Sr." Presidente:

Apresentamos para sua apreciação, propostas visando a

contratação de empresa especializada para realizar a renovação dos serviços do

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

EMPRESA vALoR, ruÉon oe VALOR ANUAL

uNcroHÁRtos
VALOR P/

ruuctoNÁnto
Nossa Clínica Medicina do R$ 6,65

Trabalho

Realiza Soluções em Medicina

532,00 mensais R$ 6,384,00

680,00 mensais +

R$ 790,00

R$ 8.950,00l*s L
R$ 8,50 + R$ 790,00

laudoe Segu ranÇa do Trabalho

H I\iIS R$ 8,00 + R$ 45,00

atendimento in company

RS 640,00 + R$ 45,00 R$ 7.725,00

Na situação em tela, a empresa NossA ct-ít'ttcl MEDICINA Do

TRABALHO LTDA. EPP, CNPJ 08.493.35í/OO0í-93, orçou a prestação dos serviços

pelo valor de R$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos), por funcionário,

sendo o menor valor ofertado, dentre as empresas acima.

Em análise, identificamos que o valor médio referencial obtido atravéS de

Portal de compras Governamentais (comprasnet), encontra-se superior ao obtido como

menor orçamento válido, para aquisição do serviço solicitado no objeto do Projeto Básico,

conforme segue, em apreciação ao seu valor unitário:

Atendimento ao público: Av. senador Tarso Dutra, l70, loja I ol bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - cEP: 90690-140

Administrativo: Rua6utemberg, t5l - andares ll', I 3" e 'l4o - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 91310-010

Íelefone: (51) 3254-9400

crcrs@crcrs. org. br www. crcrs. org. b r
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Empresa com Menor Orçamento válido Preço Médio Referencial

R$ 6.203,62R$ 6.384,00

Dessa forma, consideramos suprida a necessidade de justificativa de preÇos,

conforme instruída pela lN n.o 7312020, da Secretaria Especial de Desburocratização,

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, salientando que foram obtidos valores

para serviço semelhante à demanda requerida, em pesquisa no site de compras

governamentais, para fins de comparabilidade com os preços obtidos na pesquisa com os

fornecedores reg ionais.

lnformamos a V. S.a, outrossim, que o valor da contratação se

encontra dentro do limite do art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

À consideração superior

ALE FABRETTI MINOR

Gerente da D iv isãoO pe racio n a I

l

DE ACORDO

Em _t J_l_, ltt ,,
Aprovo a contratação.

-JPJ---u-l-.:t t.

A T R IA

'ut,i.\d
LOPESROD

Presidente do CRCRS

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, l70, loja l0l - bairro Petrópolis Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140

Administrativo: Rua Cutemberg, I 5l andares I 1", 13' e 14" - bairro PetrÓpolis Porto Alegre/Rs - CEP: 91 310-010
Telefone: (51) 3254-9400

crcrs@crcrs.o rg. b r www. crcrs'o rg. br
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PROCESSO N" 05Ê2020

CONTRATO

POT EStE iNSITUMENIO PârIiCUIAr, dE UM IAdO O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DORlo GRANDE Do suL, entidade de Íiscalização e de registro da proíissão contábil, inscrita nocNPJ sob n'92698.47110001-33, com sede nesta capitai a Rua Gutemberg, n.o 151, 1io andar,Bairro Petrópolis, cEp 91310-010, neste ato representado por sua presidente, contadora ANATERCIA LOPES RODRIGUES, doravante denominado CRCRS, e, de outro lado, NOSSAct-ít'ttcl MEDTCTNA DO TRABALHO LTDA. Epp, inscrita no cNpJ sob n.. 24.721 .131(0001_26,estaberecida nesta capitar, à Rua senhor dos passos, n." 235, sara 405, Bairro centro Histórico,cEP 90020-180 neste ato representada, nos termos de seus atos const[utivos, por sua sócia-administradora SANDRA GENr cosrA LErrE, brasireira, casada, inscrita no cpF sob no513 289 500-00 e no RG da ssp-Rs sob n" 403s29s'r48, doravante denominada CoNTRATADA,celebram o presente contreto que decorre e tem seu fundamenlo no processo AdministrativoCRCRS no 56'2020 e se rege pero disposto na Lei g.666/g3, pera proposta e demais erementos doreferido processo, os quais consideram-se parte integrante e comprementar do presente conrralo,bem como, nas cláusulas e condiÇões a seguir especi-ficadas:

ct-Áusuu pRtMEtRA: Do oBJETo
1' contratação de empresa especiarizada em prestação de serviços de Ívredicina do Trabarho,para execuÇão do programa de controre tvlédico de saúde ocupacionar (pcrvrso), conformeNorma Regulamentadora NR-7 e Eraboração de programa de prevenÇão de Riscos Ambientais -PPR'A, conforme determinãÇões da Norma RegulaÁentadora N.R.-9, do Ívlinistério do Trabalhoe Emprego.

1.1. Elaboração de programa de prevenção de Riscos Ambientais _ ppR.A., pela
GONTRATADA; consistente no revantamento dos riscos existentes no GRCRS, com arealizaÇão, se necessário, de medição de ruído instantâneo e mediçáo de Iuminamento.

1.2. Elaboraçáo do programa de controle lvredico de Saúde ocupacional _ pc.M.s.o., ouseja' coordenação do programa, rearizaçáo dos exames médicos de admissão, retôrno aotrabalho, demissão. troca de função e, chamada e realização dos exames periódicos,
sendo disponibirizado médico para a rcarização in company destes úrtimos, uma vez aoano.

mento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, l70, loja I Ol _ bairro petrópolis _ porto Alegre/RS _ CEp: 906nistrativo: Rua Cutemberq, I5l - andares ll., 13. e 14" - bairro perrópolis _ porto Alegre/RS _ CEp:9131
Telefone: í51) 3 2 S4-9400

crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.orq.br

Atendi

Adma 90- r 40
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c.Áusure SEGUNDA: Do pRAzo oe ruícro or execuçÃo 
".. SEÊiif""#%t&'=11iRECEBIMENTO

2'1'.4.execução dos serviços será iniciada no primeiro dia útil subsequente ao inicio da vrgênciacontratual.
2'2..O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
l::il^1'l?l sem. interrupÇãô e prorrogáver na forma da rei, medianre lustiii-aiva poiescrito eprevramente autorizada pera.autoridade competênte, assegurãda a manutenção do equiribrioeconômico-financeiro, nas hipóteses previstas na Lei n." a.OOOlgS.2'3' 

'-tcaÍa a cargo do CRCRS a fiscarização e o acompanhãmento da execuÇão de todas asfases e etapas dos serviÇos contratados.
2'4' os serviços serào recebidos provisoriamente no prazo de 1(um) dia, pero(a) responsáver peroacompanhamento e íiscarização do conlrato, para efeito de posteiior ,ér,ri""çao 

-0" 
.u"conformidade com as especificàções constante, nà pÀpá.ir.

2.5. os serviços poderáo ser ràieitados, no todo àu !r'p"rt" quando em desacordo com asespecificações constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contraro, às custas da contratada, sem prejuízo da apricação de penaridades.
2.6. os serviços seÍáo recebidos definitivamenle no prazo de 1 (um) dia, contado do recebimentoprovisório, após a verificação da quaridade e quantidade do serviço executado com a consequente
aceitãÇáo mediante termo circunstanciado.
2'7' Somente mediante a constataçáo da integraridade do serviço prestado, com a entrega integrar
do quantitativo de e-mails solicatados, o Fiscal dos serviços poderá atestar a Nota Fiscal/Fatura deServiços, a ser anexado em conjunto com o Termo Detinifivo
2'8' Na hipótese de a verificação a que se reíere o subitem anterior não ser procedida dentro doprazo fixado. reputar-se-á como rearizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
2'9' o recebimento provisório ou defrnitivo do objeto não exclul a responsabilidade da contratadapelos prejuizos resultantes da incorreta execuÇâo do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do PREÇo

3.1. O CRCRS pagará à CONTRATADA o valor de R$ 6,65 (seis reais e sessenta e cincocentavos)' mensar, por funcionário, 
.sendo os exames comprementares, que 

"t"iiráí"nt" ror",autorizados pelo GRCRS e efetuados pera GONTRATADA. serão custeados pero GRCRS, emconformidade com o ilem 8.2.2. da CLÁUSULA OITAVA

3'2' No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias direlas e indiretas decorrentesda execuÇão do objeto, incrusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabarhistas,previdenciários, Íiscais e comerciais incidentes, taxa de administraÇão, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contrataçáo.

CLÁUsULA QUARTA: DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA

Alendimento ao público: Av. senador Tarso outra, I 70, loja I ol - bairro petrópolis - porto Alegre/Rs - cEp: 90690- I 40Administíativo: Rua cutemberg' l5l - andares ll", ll"e 14"-bairropetrópolis-portoAlegre/R5-cEp:gl31o-0lo
Telefone: (5 t ) 3254_9400

crcrs@crcrs.org.br - www, crcrs, org. b r
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cr-Áusuu euINTA: Do pAGAMENTo

4.'1. Os recursos financeiros para pagamento das
encontram-se providos no elemenlo de despesa cla
Serviços de Ítrledicina do Trabalho, projeto: 5004 _ eual

untot
FAZENDO MAIS

PROCESSO N. O5G2o2o

despesas decorrentes da contrataÇão
ssificado na Conla n." 6.3. 1.3.02.01 .010
idade de Vida no Trabalho.

5'1' o pagamento será eíetuado pera contratanle no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, conradosda data da apresentaÇão da Nota Fiscar/FatuÍa, nos termos do art.50, § 30, da Ler n" g.666, de'1993.

5.2. A apresentaÇão da Nota Fiscar/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado dadala final do período de adimpremento da parcera da contratação a que aquera se referir.5'3' O pagamento somente será autorizado depois de eÍetuado o ,,atesto,, pero servidorcompelente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscar/Faturaapresentada em reração aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.5'4' Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes àcontratação, ou, ainda, circunstância que impeça a riquidação da despesa, como por exempro,obrigaÇão financeira pendente, decorrente de penaridade imposta ou inadimprência, o pagamentoficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, oprazo paÍa pagamento iniciar-se-á após a comprovaçáo da regurarização da situação, nãoacarretando qualquer ônus para a Contratante.
5'5' Constatando-se a situaÇão de irreguraridade da contrarada, será providenciada suaadvertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, nomesmo prazo, apresente sua defesa. o prazo poderá ser prorrogado uma vez, por iguaiperíodo, acritério da Contratante.
5'6' Não hâvendo regularizaÇão ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratantedeverá comunicar aos órgãos responsáveis pera Íiscarização da reguraridade Íiscar quanto àinadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, paraque sejam acionados os meios pertinentes e necessários pafa garantir o recebimento de seuscréditos.
5'7' Persistindo a irregularidade, a contralante deverá adotar as medidas necessárias à rescisãocontratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada aampla defesa.

5'8' Havendo a efetiva execuÇão do objeto, os pagamentos serão realizados normalmenle, atéque se decida pela rescisão do contrato, caso a conrratada não regurarize sua siluâção.
5'9' somente por motivo de economicidade, seguranÇa nacionar ou outro interesse púbrico de arrarelevância, devidamente justificado, em quarquer caio, pera máxima autoridade da contratante,

Atendimento ao público: Av. Senâdor Tarso Dutra.
l5l-andares |",

170, loja l0l - bairro perrópolis _ porto AlegrelRS _ CEp: 90690_l4O
I 3" e I 4' - bairro petrópolis , porro Alegre/ RS _ CEp gl 3 lO_01 0

Telefone: (5 l) 3 2 54_9400
crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.org.br

Administrativo: Rua Cutembe rq,

flr. 7q
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PROCESSO N. 05G2020
não será rescindido o conlrato em execução com a Contratada inadimplente.

5.10. Quando do pagamento, será efetuada a relenÇão tributária prevista na legislação aplicável.

5.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenÇáo tributária
quanto aos impostos ê contribuiÇões abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovaçáo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complemêntar.

5.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contrarada não renha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a apliceção da seguinte fórmula:

EÍt/=lxNxVPsendo:
E[il = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensação Íinanceira = 0,0001643g, assim apurado:
| = (rx)
| = (6/100y365
l= 0.00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA SEXTA. FIscALIzAçÃo Do coNTRATo
6.1. Nos termos do art. 67 Lei n." 8.666, de 1993, será designado representânte para acompanhare fiscalízar o conrrato, anotando em Íegistro próprio todai as ocorrências relacionadas com a
execução e delerminando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

6.2. A Íiscalização será exercida no interesse do CRCRS e não exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quarquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência dlsta, não implica
em corresponsabilidade do CRCRS ou de seus agentês e prepostos, de conformidaáe com o art.
70 da Lei n." 8.666. de 1993.

6'3' o representante do CRCRS anotará em registro próprio todas as ocorrências relacaonadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos Íuncionários
eventualmente envolvados, determinando o que for necessário à regurarizaÇão das falhas oudeÍeitos observados e encaminhando os apontamentos à autorid;de competente para asprovidências cabíveis.

6'4' As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado deverão ser

Atendimento ao públicor Av. senador Tarso Durra, 170, loja I ot - bairro petrópolis - porto Alegre/Rs - cEp: 90690-l4o
Administrativo: Rua 6utemberg, l5l - andares II",'13'e l4' - bairro petrópolis - porto Alegre/Rs - cEp:91310-0to

Telefon€; (51) 32 54-9400
crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.org.br

.l
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clÁusuu sÉtttua: DAS oBRtcAçôes ol coNTRATANTE
7.1. O CRCRS obriga-se a:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7'1'2' Fornecer à contratada, todas as informaÇóes tecnicas e operacionais, necessárias aprestação do serviço.
7.í.3. lnformar à CONTRATADA, por escrito, as mudanças no quadro íuncional e nos
dados cadastrais dos funcionários, paÍa a correta atualizaçáo do ppR.A..

7. 1 .3.í. comunicar por escrito à coNTRATADA os desrigamêntos dos funcionários,sob pena de ser incluído no seu faturamento o valor equivalente, sem direrto àrestituição, mêsmo em caso de comunicaÇão posterior.

7.1.4. lmplementar e administrar todas as ações decorrentes da análise do ambiente detrabalho especificadas no p.pR.A..
7'1'5' Solicitar exames e encaminhamentos dos examinados, em observância ao dispostono rtem 8.2.5, da clÁusuLA otTAVA.

7'1'6' Afastar da. fonte geradora dos agentes insarubres o examinado que apresentarpatologia incapacitante ou resurtados ano-rmais o" errÀ". comprementares e encaminhara Comunicação de Acjdente de Trabalho (CAT).

7'1'7' lnformar mensarmenlê à coNTRATADA o efetivo mensar de Íuncionários,juntamente com cópia da GR/lNpS.

7.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscâlização dos serviÇos, por servidoí
especialmente designado, anotando em registro próprio as farhas detectadas, indicandodia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, eencaminhando os apontamenlos à autoridade competenre para as providências cabíveis.7.1.9. Comunícar à Contrâtada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade' imprecisão ou desconÍormidade verificada na execugão do contralo,
assinando-lhe pÍazo paê que a regularize, sob pena de serem aplicadas as sanções legaise contratualmente prevjstas.

Atendimento ao púbrico: Av. senador Tarso Dutra, r70, ro.ia i 0r - bairÍo perróporis - poÍto Aregre/RS - cEAdministrativo: RuaGutemberg, r5r - andares,', r3"e r4" - bairío petróporis porto Aregre/R5 cEp

n ,**-, oo
r 91310-010

I
Telefone: (51) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs.oÍg.br - www. crcrs. o rg. b r

soticitadas ao seu gestor, em tempo hábir para adoçáo das medidas 
"""r"I:3Êt"tto 

N" 05s2o2o

6'5' A Contratada deverá indrcar um preposlo para representá-ra junto ao frscar do contrato.

6'6. A ..NTRATADA decrara aceilar, integrarmente, todos os métodos e processos de inspeÇão,verificação e controre a serêm adotado. pào corutnnteúE, obrigando-se a fornecer tàoos osdados, elemenros, expriceçôes, escrarecimentos 
" 

.oÀuri""çou. indispensáveis ao desempenhode suas atividades.

-)-
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com as funções
Riscos Ambientais

7"t'10' promover o recebimento provrsório e o deÍinitivo no. ,r"ro"H3ot5lo 
N'05Ê2o2o

7 .1 .1'1. Pagar à Contratada o valor resultante da prestaÇão do serviÇo, no prazo econdiÇões estabelecidas neste contralo.
7.1.12- zelaÍ para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, emcompatibiridade com as obrigaçôes assumidas pera coNTRATADA, todas as condições dehabilitaçáo e qualificação exigidas na licitação.
7.1.'t3. Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislaÇáo.

CLAUSULA OTTAVA: DAS OBRtcAÇôes oe CoNTRATADA
8'í ' são obrigações da contratada, arém de outras especificadas na proposta e/ou nestecontrato:

8.1.1. Empregar na execução dos serviços, mão de obra especiarizada, ulirizando_se de meios, equipamentos e ferramentas próprias e aemais oOrigaçáes
decorrentes do serviÇo.

8'1'2' ldentificar e avariar quaritativamente os riscos ambientais e da exposiÇãoocupacional de tais riscos, realizados através de trabalho de 
""rpo, 

por umTécnico de segurança do Trabarho, em todos os postos de trabarho do contratante.
8.1.3. Cadastrar cada funcionário de acordo
determinados pelo programa de prevenção de
elaborado pelo CRCRS.

e setores
(P P. R.A.)

8.1.4. Avaliar os riscos a serem considerados no ppR.A, que são íísicos, quÍmicos,
biológicos, mecânicos (acidentes) e ergonômicos.

8.1.5. Eleborar relatório comparativo dos valores obtidos com os valores legais, quepermitâm a integraÇão com os resultados do pC.Ívl.S.O..

8.1.6. Elaborar relatório anual do ppR.A.. onde serão
prioridades e cronograma, implementação e manutenÇão nas

8.2. lndicar o médrco responsável pelo pC.ÍVI.S.O..

8.2.1. Realizar, com plena autonomia profissional, deliberativa e de execução osexemes admissional, demissional, periódico, Oe muOançá ãàiunção e de retorno aotrabalho.

8.2,2. lndrcar os exames complementares e específicos, sempre quê necessários,conforme a NR 7 da poíaÍia 24 do M,TE, o. dr";; ;;;à;;eatizados na sua sedee/ou Íliais ou nos seus laboratórios e s"rrlço" ai,iorlJoli'àreoenciaoos.

ico: Av. Senador Tarso Dutra, t 70, loja lOl _ bairro petrópolis _ porto Alegre/RS CEpr 90690_t 4Ocutemberg, l5r - andares,'' r3"e r4" - bairro perróporis - porto Aregre/Rs - cEp: 9r3 ro-or 0

definidos as metas,
medidas de controle.

Ale nd ime nro ao pú bl
Administrativo: Rua

Telefone: (5t) 32S4_9400
crcrs@crcrs.org.br - www.crc rs.org. br
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8.2.3. Manter sob seu conrrôre os pronluários médicos ,l:irilT3 Hi,.tf:::exames de avaliação clinica e exames complementares e transferi-los p"r" a"Jsucessor. em caso de rescisão contratual, mediante solicitação do CRCRS.
8.2.4. Eraborar, anuarmente. reratório discriminado, devidamente preenchido eassinado, por setor do CRCRS, constando no mesmô o número e a natureza dosexames médicos realizados, com os mapas estatísticos, assim como apresentaàÀplaneiamento a ser executado coniuntamente com o setor próprio do CnCnS, pãrã
o período seguinte.

8.2.5. Estaberecer a periodicidade dos exames, de acordo com o pc.Í\í.s.o..

8.2.6' Guardar os prontuários crínicos individuais pero período mínimo de 20 (vinte)anos, devendo entregar uma via ao trabalhador

8.2.7. Rea,lizaÍ, com plena autonomia profissional, deliberativa e de execução osexames admissionar, demrssionar, periódico, de mudança de função e de retoino aàtrabalho.

8.3. cumprir com o objeto observando o que dispóe a redação da NR 7 e NR 9 do Ir/TE.

8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte. noprazo fixado pero Íscar do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreçÕes resultantes da execuÇão.

8'5' Manter atuarizado endereço, incrusive eretrônico, e tereÍones cadastrados junto àContratante para comunicações, informando imedialamente eventual alteração.
8.6. Sempre que solicitado, apresentar, documentos que comprovem o cumprimento dalegislação em vigor quanto às obrigações assumidas.

8.7. comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos trabutos que incidirem sobre aexecução dos serviços prestâdos.

8.8. ResponsabirizaÍ-se peÍos ônus fiscârs, ricenças e permissÕes deste contrato. incrusivequanto eo pagamento de impostos em regimes especiais.

8'9' Manter, durante toda a execuÇão do contrato, em compatibiridade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habiritação e quarificação exigidas para contrataçao,
devendo comunicar à ..NTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção
dessas condiçÕes.

8'í0' outras obrigaÇões necessárias ao fier cumprimênto do objeto do presente contrato.

PENÁCRATO PRIMEIRO - DOS EXAMES ADMISSIONAIS

imento ao púbrico: Av. senadorTarso Dutra, r70, roja I0r -bairropetroporis-portoAregrei Rs-cEpr 90690-r40injstrativo: Rua cutemberg, r5i - andares ,l", l3"e r4" - bairro perróporis porto Aregre,.Rs cEp: 9rlr0,0r0
Íelefone: (S t ) 32 54-9400

crcrs@crcrs.org. br - www. crcrs.org. br

Atend

Adm

fi.



Fh. 13

çlcRcRs untotco.lSEL}O âEGTON ! DÉ (O{ÍasuoÁI,€

FAZ5i.lDo MA|S

Atendimenro ao público: Av. Senador Ta
Administrativo: Rua Cutemberg, I 5l _

rso Dutra, r70' roja r0r - bairro petróporis - porto AIegre/Rs- cEp: 90690_r4oandares I t., I3. e I4" - bairro pêtrópolis - pono Alegle/RS _ CE;:9r3IO_0IO
Telefone: (5 I ) 32 S4_9400

crcrs@crcrs.org.br - www.crcrs.org,br

-'i l. à, f\

A C.NTRATADA, nos êxames admissionais, informará .o.o ,."r,ofllqffif,J:?:ffir"r:
critério do .RCRS a admissão 

"o, o. ,""[à"tir;; ;i.;o. de rat procedimento.
penÁoRaro sEGUNDo _ oA coMuNtceçÃo oe lrÃo lonatssÃo
serâo considerados como admitidos, caso não haja comunicaÇão por escrito em sentidocontrário, todos os candidatos que efetuarem ;;";;; admissionar e que obtiverem o ,,apto,,.

cLÁusut-l NoNA: DA vrcÊNcla E REAJUSTE9'í' A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da dara da sua assinatura,prorrogável por ate 60 (sessenta) meses, conforme o inciso II do artigo 57, da Lei g.666/93
9'2' Decorridos doze meses da datâ da assanatura do contrato, o seu varor poderá ser realustado,alcançando a data de formuração o, pr"p"ii" 

" ,"pi"r"oo-." o índice IpcA acumurado no
["jfS,";r:",:*'erimento 

da óont'ataáa;-;;";T"";;ririque hipótese resar que aurorize

9'3' Caso o Índice estaberecido. para reajustamento venha a ser extinto ou de quarquer forma não
i"*,:tff':;"J#'i1;:: será adotadô "' "'u"tiüição o que vier a ser'oetàiminãoo pera

9'4 Quaisquer arterações no presente coNTRATo serâo acompanhadas do respectivo ADrrVo,datado e assinado pelas partes, sob pena Oe nutiaaOá.

c-r-Áus ula DEC tMA : DAs sANÇÕES A DMtNtsrRATtvAs
10.'t. comete infração administraiiva 

^". i;;;;';;'Lei n.o 8.666/93. a contratada queinexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência daconlratação; ensejar o retardamento da execuçãã io objeto; fraudar na 
"*""rfro docontrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude Íiscal; ou náo mantiver aproposta.

í 0'2' Contratada que cometer quarquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, js seguintes sanções:10'2'1' Advertência por fartas reves, assim enteid,das aqueras que não acarretemprejuízos significativos para a Contratante.
10'2'2' Ivturta moratória de até r % (um por cento) por dia de atraso injustificadosobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.10'2'2'1' As penaridades de murta decorrentes de fatos diversos seráoconsideradas independentes entre si_
10'2'3' Murta compensarória de aré 20"Â (vinte por cento) sobre o varor totar docontrato, no caso de i

1 0.2.3.1 . =, " 

j'"J!'J 
L1,.,11Íl jj i3',.ill, a mu *a co mpensaró ria, n o me s mopercentual do subitem acima, será aplicada de iorma propor"ion"f a

6
-8-
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ctÁusule DEctMA pRtMEIRA: DA suecoNTRnraçÃo
11.1 . Náo será admitida a subcontrataÇão do objeto.

clÁusuun oEctMA sEGUNDA: DA RESctsÃo

un
FAZfNDO MAIS

obrigação inadimprida. PRocEsso N'o5ê202o

10.2.4. Suspensão de ricitar e impedímento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativâ pera quar a Administração púbrica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.
í 0.2.5. Decraração de inidoneidade para ricitar ou contratar com a AdministraÇão
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabiritação perante a própria autoridade que apricou apenalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do
subitem anterior.

10'3' A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
10'4' A recusa injustificada da Ad.iudicatária em assinar o contrato, após devidamente convocadâ,dentro do prazo estaberecido pera Administração, equivale à inexecução totar do conrrato,sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
'10.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicaÇão dã multa.
í0'6' A aplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizaÊse-á em processo administrativoque assegurará o contraditório e a ampra defesâ observando-se o procedimento previsto na Lein.' 8.666, dê '1993, e subsidiariemente na Lei n." 9.784, de 1 999.
10'7' A autoridade competente, na apricação das sanções, revará em consideração a gravidade
da condute do infrator. o carárer educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
10'8' o valor da(s) multa(s) será descontado de eventuais pagamentos devidos à contralada, ou,cobrado diretamente, caso inexistam varores a serem pagos ou o varor da murta seja superior aestes.

í0.8.1. caso a contratante determine, a murta deverá ser recorhida no pÍazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimenro da comunicação enviada pera autoridade
competente.

í 0.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
10'10' As sanções aqui previstas sáo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Atendimento ao público. Av. Senador Tarso Dutra, l7O, lo
Administrativo: Rua Cutemberg, l5l , andares I I ", 13.

ja l0l - bairro Perrópolis - porro Alegre/RS _ CEpr 90690_t40
e 14" - bairro Petrópolis - porto Alegre/i RS _ CEp: 9lil0 0t0

Teleíone: (51) 3 2 54_9400
crcrs@crcrs_org.br - www.crcrs.org.br

ff



Flg. 7

AcRcRs untotcorrsrtro i€GrorÀt D€ roMrÂB[]o]D€
FAZENDO MAIS

í2.1. o presente contrato poderá ser rescindido a quarquer tempo. 
PRocEsso N'05c2020

12'1'1' Por ato unirâterar e escrito do CRCRS nos casos previstos nos incisos r a x, e xv,do artigo 78 dâ Lei 8.666/93.
12,1.2. Por acordo êntre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniéncia para oCRCRS.
12.í.3. Judicialmenle, nos termos legais.

12'2. lndependentemente da apricação das penaridades previstas no presente contrato, nos casosde rescisão em virtude de inadimpremento contratuar, a parte inadimprente ressarcirá a outra portodos os prejuízos decorrentes da rescisão.
12'3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CRCRS em caso de rescisão administrativaprevisla no aÍligo 77 da Lei 8.666/93.

ctÁusuua DEctMA TERcEIRA _ DAS vEDAÇÕES
'13.1. E vedado à Contratada:

13.1.1. caucionar ou utirizar este Termo de contrato para quarquer operação íinanceira;13'í'2. rnrerromper a execuÇão contraruar sob arejação oã ináairpLr"'ntã áoi prrt" o,Conlratante, salvo nos casos previstos em lei.

clÁusur_l DEctMA euARTA _ Dos cAsos oMtssos
14.1. Os casos omissos serão decidjdos p"n ôõrriiÁÁinrvrE, segundo as disposições contidas naLei n " 8.666/93 e demais normas Íederais apricáveis e, sub"idi"riarente, segundo as disposições

;:ijtãi*?#.8 078, de 1eeo - código o" ó"r"!" ãã consumidor - ã;";;; J 
-principros

cuÁusuta DEctMA eutNTA _ oas orseostçôES cERAts
'í5.1. As notiÍicações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.
í5'2' A tolerância das partes rerativamente a inÍraÇões às dispo_sições constantes do presenternstrumento, não exime o inÍrator de cumprir 

"om 
toaàs 

"" 
onngâçoes assumrdas, podendo ser-rhêexigida, a qualquer tempo, o cumprimento integiai- 

--' -' ""
15'3' O Contrato, sem prejuízo das murtas e ,Jemais cominações regais previstas no contrato,poderá ser rescindido uniraterarmente, por ato tormài oã Ààministraçao, nos casos enumeradosno art. 78. incisos I a Xll e XVll, da Lei n." a.OOOlgS 

- -- "-

li^1^19"-"lr't"da,fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais. os acrescrmos ousupressoes que se Íizerem nos serviços que vierem a se tornar necessários no decorrer do contrato,
ã13Íu?í"r,r,*" 

e cinco por cento) do seu vator ini"i"r 
"üri;"ào, com base no art. 6S, § 1o, da Lei n.o

cr-Áusur_r DEctMA sExrA - Do FoRo

Atend imento ao pú bl
Adm inistratavo: Rua

ico: Av. Senador Tarso Dutra, l70, loja lOl - bairro petrópolis _ porto AlegÍe/RS _ CEp: 90690_ 140Cutemberg, l5l - andares I1., 13.e t4. _ bairro perrópolis _ portoAlegre/RS- CEp: 9tltO_Ot0
Telefone: (5 I ) 32 54_9400

crcrs@crcrs.org.br - www.crc rs.org. br
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PROCESSO N. 05Ê202016.1. Fica eleita a Justiça Federal, Subseção Judiciária de porto nlegre, como ioro pãia oirtmireventuais litígios oriundos do presente contrato, com renúncia de quariuer outro, aindã que marsprivilegiado.

Por estârem em acordo com os termos do presenre instrumento, após a reitura do mesmo,
firmam-no as partes em 2 (duas) vias de iguar teor e forma, junto a duas testemunhas que
também subscrevem.

Porto Alegre, r7] de ílgu€wo'oa"z o20

fur**N /
Co dora ANA TERCIA LOPE ROD G S

Presidente do CRCRS

trC^'c+sÇ >a
CONTRATADA

NCSSA CÚillCAIIEOICNA NO TRAEALIlO LÍDA.EPP

Acl _ç;c..--o. Ç.:-a lu
Nome
CPF:

Jr,llW(
1"1

3< 6+t &22-6?
Nome:

CPF

fiqnt l31looo1-2ô-l
NoSSA CLITIIcA MEDICINA
DO J-RABALHO LTDA.EPP

RUA SENHoR DoS PASS0S, 2"?5.§AtÂ {05

cENÍRo HtsTóRtcGcEp 90.oic.1 8o

L PORTOALEGRE.R§ *l
Atendimento ao público: Av. senadorTarso Durra, I70, loja l0t - bairro petrópolis - porto Alegre/Rs - cEp: g069o-140
Administrativo: Rua Gutemberg, l5l - andares I l', l3' e 14" - bairro petrópolis , pono Alegre/ RS - cEp: 91310-0lo

Telefone: (5 t ) 3254-9400
crcrs@crcrs.org,br - www.crcrs.org.br
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