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EDITAL DE DISPENSA DE VALOR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2023 

DISPENSA N.º 06/2023 

 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021 

 

      I - PREÂMBULO 

 

O Município de Turvolândia (Prefeitura) Estado de Minas Gerais, com endereço na Praça 

Dom Otávio, nº. 240 – Bairro Centro – Turvolândia/MG, CEP 37.496-000, CNPJ/MF nº. 

18.712.141/0001-00, isento de inscrição estadual, por solicitação da Chefe de Departamento 

Pessoal, por intermédio do Setor de Compras, torna público que, realizará Chamada Pública, 

com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do art. nº 75, inciso II da 

Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 

procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e 

horários discriminados a seguir: 

 

Data limite para apresentação das 

Propostas e Documentação: 
Dia 25/01/2023, ÀS 17:00 horas 

Referências de horário: 
Horário de Brasília-DF 

Endereço eletrônico para envio das 

Propostas e Documentação: 

 comprasturvolandia@outlook.com 

Local do Edital: https://www.turvolandia.mg.gov.br 

  

II - OBJETO 

 

Constitui objeto da presente Chamada Pública a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de assessoria na área de segurança do trabalho devido as novas exigências 

do e-Social no Município de Turvolândia/MG, obedecendo as condições específicas, conforme 

detalhado no ANEXO I- Termo de Referência e ANEXO II- Modelo de Proposta, que é parte 

integrante desta dispensa e termos deste edital. 

 

III – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes desta contratação 

correrão por conta da dotação orçamentária própria com as seguintes indicações:  

http://www.turvolandia.mg.gov.br/
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IV – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE PREÇO 

  

1 - A presente CHAMADA PÚBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) 

DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site da prefeitura e publicação no Diário 

Oficial dos Municípios (AMM), e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-

mail:comprasturvolandia@outlook.com. 

 

2 – Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 25 de janeiro de 2023 às 17:00 horas. 

  

V - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 

  

1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ; 

 

2 - Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de 

seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de 

eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou 

sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a 

instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI; 

 

3 - Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

4 - Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual; 

 

5 - Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal); 

 

6 – Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

 

7– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

8 - Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades 

(RG). 

 

mailto:comprasturvolandia@outlook.com
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9 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com sua validade de no máximo 90 (noventa) dias da data de sua expedição. 

 

VI- PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO 

 

1 - A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital. 

 

2 - As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital 

serão desconsideradas julgando-se  pela desclassificação. 

 

VIII – DO PAGAMENTO 

 

1 - O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, mediante apresentação 

de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021. 

 

2 - Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante processo de habilitação.                     

 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

 1 - Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado. 

 

2 - O Município deverá anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer 

ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

 

3 - A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada 

o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal no 14.133/21. 

 

4 - Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 

 

Turvolândia/MG, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

      Andreza Rezende Dias Silva 

                                Chefe de Departamento Pessoal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DISPENSA DE VALOR Nº 06/2023 COM BASE NO ART.  N° 75, INCISO  II da LEI 

14.133/2021 

 

I – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO DEVIDO AS NOVAS EXIGÊNCIAS DO e-SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 

TURVOLÂNDIA/MG.  

 

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Justifica-se a presente contratação pela necessidade à demanda que as novas diretrizes 

tocantes ao e - social exigem. A indispensabilidade de uma empresa de saúde e segurança 

ocupacional se dá devido à necessidade de geração e envio dos eventos S-2210, S-2220 E S-

2240, além da elaboração de documentos como o PGR (Programa de Gerenciamentos de 

Riscos), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT (Laudo 

Técnico de Condições Ambientais do Trabalho e do LIP (Laudo de Insalubridade e 

Periculosidade), além de outros serviços descritos na solicitação.   

 

 

III – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

 

Item Un. Qtde.  Descrição 

01 SV. 12  Elaboração do pgr de todas as funções; 

 Avaliação quantitativa de todas as funções que estão 

expostas a ruído de acordo com a necessidade – dose 8 

horas – apresentar certificado de calibração do 

dosímetro atualizado; 

 Avaliação quantitativa de todas as funções que estão 

expostas a vibração de acordo com a necessidade – 

apresentar certificado de calibração do vibrante 

atualizado; 

 Avaliação quantitativa de todas as funções que estão 

expostas a calor de acordo com a necessidade – 

apresentar certificado de calibração do tgd atualizado;  
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 Avaliação quantitativa de particulados de acordo com a 

necessidade – apresentar certificado de calibração da 

bomba de avaliação de particulados atualizado; 

 Elaboração do pcmso de todas as funções; 

 Elaboração do ltcat de todas as funções; 

 Elaboração do lip de todas as funções; 

 Formação de brigadistas (treinamento de 12 horas) em 

todos os setores de acordo com a necessidade; 

 Realizar treinamento de evacuação em todos os pontos 

de trabalho;  

 Vistoriar setores de trabalho para identificar riscos e 

indicar melhorias; 

 Vistoriar setores de trabalho analisando extintores, 

instalação de placas de saída de emergência e luzes de 

emergência; 

 Treinamento de epi – de acordo com nr 6 para todos os 

funcionários de forma bimestral com lista de presença; 

 Elaboração e fixação de mapa de risco de todos os 

setores de trabalho; 

 Implementar epi para cada função de acordo com 

riscos; 

 Implantar controle de fornecimento de epi para todos os 

funcionários; 

 Formação de cipa de acordo com a nr 5; 

 Treinamento de cipa de acordo com a nr 5; 

 Elaboração do ppp de acordo com a 

necessidade/solicitação dos funcionários; 

 Envio mensal de acordo com a movimentação dos 

eventos s2210 e s2240 ao esocial; 

 Auxiliar no controle de realização de exames periódicos 

e complementares de acordo com a necessidade;  

 Realizar treinamento de acordo com nr 35 paralelo a 

necessidade das funções; 

 Realizar treinamento de acordo com nr 18 paralelo a 

necessidade das funções; 

 Realizar treinamento de acordo com nr 12 paralelo a 

necessidade das funções; 

 Realizar vistoria e indicar realização de inspeção por 

profissional legalmente habilitado em atendimento as 

exigências da nr 13; 
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 Disponibilizar o acesso ao plano de descrição dos 

cargos e funções da empresa. 

 

 

 

IV - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

O critério de julgamento definido no Edital é MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

V - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

 

O desembolso se fará mediante a rubrica da seguinte dotação orçamentária: 

 

SETOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA 

Administração 020101041220001.2.001.339039 – Manutenção dos 

Serviços de Gabinete e Administração. 
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VI – PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

 

1- O prazo para a prestação de serviços será de no máximo 05 dias corridos após a emissão da 

autorização de fornecimento do setor responsável. 

 

2- Os serviços relacionados deste Termo deverão ser prestados  neste Município de 

Turvolândia/MG, de acordo com a demanda, no período de 12 meses. 

 

3- Será de responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 

sobre os serviços adquiridos, locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas 

e quaisquer outros custos similares advindos dos serviços. 

 

VII – PAGAMENTO 

 

1- O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, mediante apresentação 

de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021. 

 

2- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

3- Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 
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4- A contratada deverá apresentar, junto com a fatura ou nota fiscal, os documentos de 

regularidade fiscais, como; Certidão de Negativa de Débito Junto ao INSS e Certidão de 

Regularidade com o FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal. 

 

5- Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para a 

liberação do pagamento. 

 

6- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.   

 

7- Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

 

VIII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1- Supervisionar a prestação de serviços do objeto, promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

2- Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições do serviço, fixando prazo para a sua correção. 

 

3- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais. 

 

4- Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o 

cumprimento do objeto; 

 

5- Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa na sua proposta. 

 

6- Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução 

do objeto; 

 

7- Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as 

condições preestabelecidas. 

 

IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

1- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto. 
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2- Prestar esclarecimento à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução 

do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando 

repetição dos fatos. 

 

3- Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando- se a mais 

ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE. 

 

4- Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os 

prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da 

legislação trabalhista vigente. 

 

5- Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto do Termo de Referência. 

 

6- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

7- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções; 

 

X – DAS SANÇÕES 

 

Nos termos do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o descumprimento total ou  parcial das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá    acarretar as 

seguintes sanções: 

 

1- Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

 

2- Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 
3- Dar causa à inexecução total do contrato; 
 

4- Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
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5- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

6- Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

 

7- Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

8- Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013. Serão 

aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes 

penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

 

9- O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo 

ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso. 

 

 

 

 

 

 

 

Turvolândia/MG, 17 de janeiro de 2023. 

     

 

 

  Andreza Rezende Dias Silva 

                                Chefe de Departamento Pessoal 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

DISPENSA DE VALOR Nº 06/2023  COM BASE NO ART.  N° 75, INCISO  II da LEI 

14.133/2021 

 

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO DEVIDO AS NOVAS EXIGÊNCIAS DO e-SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 

TURVOLÂNDIA/MG.  

 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone:  

Representante: Nome: 

Identificação: 

 

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALOR 

 

 

Item Un. Qtde.  Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 SV. 12  Elaboração do pgr de todas as 

funções; 

 Avaliação quantitativa de todas as 

funções que estão expostas a ruído 

de acordo com a necessidade – 

dose 8 horas – apresentar 

certificado de calibração do 

dosímetro atualizado; 

 Avaliação quantitativa de todas as 

funções que estão expostas a 

vibração de acordo com a 

necessidade – apresentar 

R$ R$ 
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certificado de calibração do 

vibrante atualizado; 

 Avaliação quantitativa de todas as 

funções que estão expostas a calor 

de acordo com a necessidade – 

apresentar certificado de 

calibração do tgd atualizado;  

 Avaliação quantitativa de 

particulados de acordo com a 

necessidade – apresentar 

certificado de calibração da bomba 

de avaliação de particulados 

atualizado; 

 Elaboração do pcmso de todas as 

funções; 

 Elaboração do ltcat de todas as 

funções; 

 Elaboração do lip de todas as 

funções; 

 Formação de brigadistas 

(treinamento de 12 horas) em 

todos os setores de acordo com a 

necessidade; 

 Realizar treinamento de evacuação 

em todos os pontos de trabalho;  

 Vistoriar setores de trabalho para 

identificar riscos e indicar 

melhorias; 

 Vistoriar setores de trabalho 

analisando extintores, instalação 

de placas de saída de emergência e 

luzes de emergência; 

 Treinamento de epi – de acordo 

com nr 6 para todos os 

funcionários de forma bimestral 

com lista de presença; 

 Elaboração e fixação de mapa de 

risco de todos os setores de 

trabalho; 

 Implementar epi para cada função 

de acordo com riscos; 
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 Implantar controle de 

fornecimento de epi para todos os 

funcionários; 

 Formação de cipa de acordo com a 

nr 5; 

 Treinamento de cipa de acordo 

com a nr 5; 

 Elaboração do ppp de acordo com 

a necessidade/solicitação dos 

funcionários; 

 Envio mensal de acordo com a 

movimentação dos eventos s2210 

e s2240 ao esocial; 

 Auxiliar no controle de realização 

de exames periódicos e 

complementares de acordo com a 

necessidade;  

 Realizar treinamento de acordo 

com nr 35 paralelo a necessidade 

das funções; 

 Realizar treinamento de acordo 

com nr 18 paralelo a necessidade 

das funções; 

 Realizar treinamento de acordo 

com nr 12 paralelo a necessidade 

das funções; 

 Realizar vistoria e indicar 

realização de inspeção por 

profissional legalmente habilitado 

em atendimento as exigências da 

nr 13; 

 Disponibilizar o acesso ao plano 

de descrição dos cargos e funções 

da empresa. 

 

 TOTAL R$ 

 

 

-Prazo de validade da proposta: 15 (quinze) dias, no mínimo, a contar da data da sua 

apresentação.  
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Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega do 

objeto da presente dispensa e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus 

anexos. 

 

Razão Social: ________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

Representante:  

Nome ______________________________________________________________________ 

Cargo _________________________________ Fone: _______________________________ 

CPF: __________________________________ RG: ________________________________ 

 

 

    ,  de  de 2023. 

(município)  (data)  (mês) 

 

 

 

 

 

                  Assinatura do Responsável CPF: 

 

 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 
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