
TERMO DE REFERÊNCIA

Item I - Contratação de empresa que implemente SST, para média de 80 estagiários e 1100 servidores 

1. emitir Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com dosimetria;
2.  emitir Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
3. emitir Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho com  ART inclusa;
4. emitir Laudo Pericial sobre Atividades Insalubres e Perigosas com ART inclusa;
5. emitir Laudo Ergonômico;
6. iniciar as visitas aos locais de trabalho que integram o Anexo X para levantamento e medições em até 15 dias
após a assinatura do contrato, sendo que os laudos e programas citados nos itens 1 a 2 devem ser entregues ao
Contratante no prazo máximo de 90 após a assinatura do contrato e dos itens 3 a 5 em até 120 dias após a
assinatura do contrato, sendo que em caso de renovação do contrato, anualmente deverá ser realizada a emissão
dos laudos e programas citados nos itens 1 a 5;
7. ministrar cursos e treinamentos sobre Segurança do Trabalho nos 180 dias após a assinatura do contrato, e
após, conforme a necessidade por admissões, relotações e por motivos de atualização;
8. realizar visitas técnicas semanais por profissional na área de Segurança do Trabalho, a partir do mês seguinte
a entrega dos laudos e programas, para fins de garantir a aplicação das medidas indicadas nos laudos, fiscalizar e
notificar sobre o uso de EPI e outras medidas correlatas;
9. realizar a gestão do PCMSO a partir de 15 dias da emissão do respectivo laudo, com realização de exames
médicos  admissionais,  periódicos  (incluindo  seu  controle),  demissionais,  retorno  ao  trabalho,  readaptação,
inclusive com formação de junta médica, quando necessário, bem como providenciar a realização de exames
médicos de audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria e laboratoriais e outros indicados
pelo Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO;
10. realizar todos os exames do PCMSO no Município;
11. disponibilizar arquivos para o órgão de pessoal da Prefeitura, para fins de atendimento ao determinado pela
legislação do eSocial e outros necessários, bem como disponibilizar acesso aos sistemas por meio de login e
senha;
12. informar os dados para lançamento na GFIP e para emissão de PPP’s,  a partir dos laudos e programas
emitidos;
13. acompanhar perícias técnicas determinadas pelo Poder Judiciário;

Também deverá constar no edital:
a) a possibilidade de realização de visitas técnicas pelos proponentes aos locais de medição, antes da abertura
das propostas;
b) que para emissão dos laudos, deverá haver visita aos locais de trabalhos internos e externos conforme anexo,
para verificar as reais condições de trabalho de todos os servidores e de estágio, incluindo motoristas, garantindo
a inclusão de todos os cargos, funções e layout’s nos levantamentos de riscos e medições;
c) que a proposta deve contemplar em seu valor, todas despesas de viagem e todos os custos para medições;
d) sujeito a acompanhamento de representante indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, durante os
levantamentos.
e) possibilidade de até 4 renovações anuais.



Item II

1.  Prestar  Consultoria  de  cunho orientativo  quanto  à  Legislação vigente  sobre  o  assunto,  informações
técnicas  e  itens  que  deverão  compor  as  planilhas  orçamentárias  das  obras,  ficando  a  responsabilidade
quanto  à  execução das  Normas  de Segurança  do Trabalho para  as  empresas  licitantes  vencedoras  dos
certames licitatórios, conforme disciplina a Lei de Licitações e as normas gerais de Direito Administrativo,
aplicados ao setor público.
2.  Prestar  Assessoramento  e  Consultoria  na  elaboração e  conferência  dos  Memoriais  Descritivos,  com
fornecimento  de  texto  padrão  a  ser  utilizado  e  Planilhas  Orçamentárias  dos  Projetos  elaborados  pelos
técnicos desta Prefeitura, de forma que as empresas vencedoras dos certames licitatórios de obras e/ou
serviços  da  construção  civil  tenham  ciência  de  quais  Normativas  e  Leis  devem  obedecer  quanto  a
Segurança dos Trabalhadores vinculados às mesmas;
-  Instruir  ainda,  sobre a  forma,  o  conteúdo e os  equipamentos  que  deverão ser  cobrados pelos  fiscais
técnicos na execução de obras e/ou serviços da construção civil, de modo a inibir o descumprimento das
normativas citadas acima;

Salientamos que o objeto do Contrato deve fazer menção às NRs 06 (Equipamentos de Proteção
Individual), NR 08 (Edificações), NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR 12
(Máquinas e Equipamentos), NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção)
e NR 35 (Trabalho em Altura) e outras pertinentes.

Complementação do Item II enviado posteriormente aos proponentes, mas sem resposta:
1. Qualificar a fiscalização por parte do agente público, quantos aos serviços de recolhimento de resíduos
urbanos, de serviço de manutenção de vias no tocante à capina, roçada e pintura de meio-fio, bem como de
limpeza de sanitários públicos e vigilância patrimonial, no tocante ao atendimento de normas de SST. 


