FUNDACAO DE SA-ODE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO
L-6

"

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES
EDITAL DE LICITACAO — MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 087/2018
013JETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO
DE SERVIcOS DE MEDICINA E SEGURANcA DO TRABALHO.
•
•
•
•

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL;
DATA DA SESSAO: 28106/2019;
HORARIO: 10:00 HORAS;
LOCAL DA REALIZACAO DA SESSAO: AVENIDA GUARDA MOR LOBO
VIANA, N° 421, 1° ANDAR, SALA 01-C, NO SHOPPING MANSUETO PIEROTTI
— CENTRO — SAO SEBASTIAO/SP.
• CRITERIO DE PARTICIPACAO: SOMENTE PODERAO PARTICIPAR DESTE
CONVITE, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO RAMO
DE ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO DESTA LICITAcAO.

1. PREAMBULO
1.1. A Fundacdo de SaUde Pdblica de Sao Sebastido, doravante denominada FSPSS,
TORNA PUBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar que fara
realizar licitacdo na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo menor preco,
obj etivando a CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS DE SEGURANcA E MEDICINA DO
TRABALHO, conforme Termo de Referencia e de acordo corn os ANEXOS deste
Edital;
1.2. 0 pregdo sera regido pelo Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000; pela
Lei n.° 10.520 de 17 de julho de 2002; a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014;
Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracoes, pelo Regulamento de Compras e
Contratacdo de Seivicos de Terceiros da Fundagdo de Sadde e pelas condicc3es
estabelecidas pelo presente Edital;
1.3. Os envelopes contendo a "PROPOSTA COMERCIAL" e
"DOCUMENTACAO DE HABILITACAO" serdo recebidos no local da
sessao, logo apps o credenciamento dos interessados, quando tera inicio a sessdo
pdblica para abertura dos mesmos;

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO
Lei

,!vr,,le.-Jsalentar

13

1.4. Integrant este edital os seguintes anexos:
ANEXO I Termo de Referencia;
ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO III — Modelo de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Pleno Atendinaento aos Requisitos de
Habilitacdo;
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Idoneidade;
ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
ANEXO VII — Modelo de declaracdo de regularidade perante o Ministerio do
Trabalho;
ANEXO VIII — Minuta Contratual;
ANEXO IX - Minuta do Termo de Ciencia e de Notificacdo.
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitacao a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, confaime condicCies e descric5es/especificacoes
constantes no ANEXO I.
2.2. 0 objeto da presente licitacdo podera softer acrescimos ou supressoes conforme
previsto no paragrafo 10 do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;
3. DA PARTICIPACAO
3.1. Somente poderdo participar da presente licitack MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividades pertinente ao objeto
licitado; autorizadas na forma da lei, que preencham todos os requisitos de habilitacdo;
3.2. Ndo sera permitida a participacdo:
3.2.1. De empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais;
3.2.2. De consorcio de empresas, quaisquer que sejam sua forma de constituicdo;
3.2.3. Daqueles que tenham sido punidos com suspensdo do direito de licitar e contratar
com esta Fundacdo de S wade, ou declarados inidoneos para licitar ou contratar corn
a Administragdo PUblica, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos
do al-ago 7° da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002.
3.2.4. De empresas:
a) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98;
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b) as empresas que se encontrarem em processo de falencia, dissolucao, ou
liquidacao. As empresas que estdo em recuperacao judicial poderdo participar
desde que apresentem Certiddo Positiva corn piano de recuperacao ja
homologado pelo Juiz;
c) Cujos proprietarios, diretores, socios ou representantes legais mantenham corn
a administracdo municipal qualquer vinculo empregaticio;
d) As empresas pertencentes a um mesmo grupo econOmico, de fato ou de
direito, assim entendidas aquelas que possuam identidade de socios, dirigentes,
membros de eonselho ou responsaveis teenieos, conforme o caso, ficando os
infratores sujeitos a inabilitacao, deselassificacdo ou revogacao de eventual
adjudicacdo, bem como as penalidades previstas no art. 90 da Lei n° 8.666/93,
sem prejuizo das demais sancOes civis e penais cabiveis.
f) Mao consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos
termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/14.
3.3. A participacdo neste certame implica aceitacao de todas as condicoes estabelecidas
neste instrumento convocatorio;
3.4. Os interessados em participar desta licitacao poderao retirar o presente Edital de
Pregdo e setts anexos, gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Sao
Sebastiao (www_saosebastiao.sp.o-ov.br), na aba Licitaco es Online / Demais
LicitacOes — Link: Fundacao de Sad& PUblica ou, mediante recolhimento do
valor de R$ 4,00 (guano reais), no Departamento Administrativo da Fundacao de
Sadde PUblica de Sao Sebastiao, localizado na Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
391, 2° andar, sala 214 - Centro - Sao Sebastiao/SP Fone: (12) 3891-3446,
diariamente das 8:30 as 17:00 horas, local em que tera uma copia do edital
disponivel para consulta.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Na sessao pubLica para recebimento das propostas e dos documentos de
habilitacao, o proponente/representante ou procurador devera se credenciar, perante o
Pregoeiro, identificando-se exibindo eedula de identidade ou outro documento que a
substitua e contenha foto e mediante a apresentacao dos documentos listados abaixo, estes
que deverao ser apresentados no original, por qualquer processo de copia, autenticada por
cartorio competente, ou mesmo copia simples, desde que acompanhada do original para
que seja autenticada em sessao.
4.1.1. Quanto aos representantes:
4.1.1.1. Tratando-se de Representante Legal, (socio, proprietario, dirigente
ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na
Junta Comercial, ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo
registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, em
qualquer dos casos acompanhados da ultima alterack, e que estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacOes em
decorrencia de tal investidura;
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4.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento prIblico de procuracdo ou
instrumento particular corn firma reconhecida do representante legal
que o assina, no qual constem PODERES EXPRESSOS E
ESPECIFICOS PARA FORMULAR OFERTAS E LANCES
VERBAIS, NEGOCIAR PRECO, INTERPOR RECURSOS E
DESISTIR DE SUA INTERPOSICA.0, BEM COMO PRATICAR
TODOS OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME. No
caso de instrumento particular, o procurador devera apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem
4.1 1.1;
4.1.1.3. 0 licitante que nao contar corn representante presente na sessdo ou,
ainda que presente, nao puder praticar atos em seu nome por conta da
apresentacdo de documentacdo defeituosa, heard impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociar preps, de declarar a
intencao de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido, portanto, o preco apresentado na proposta escrita, que
ha de ser considerada para efeito de ordenacao das propostas e apuracao
do menor prep;
4.1.1.4. Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante
credenciado, sendo que cada um deles podera representar apenas urn
licitante credenciado;
4.1.1.5. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, nao sera.°
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios;
4.1.1.6. A ausencia do Credenciado importara a imediata exclusdo da
licitante por ele representada na sessdo de lances e na interposicao de
recursos, salvo autorizacdo expressa do Pregoeiro;
4.1.2.

Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo:
4.1.2.1. Deelaracan de pleno atendimento aos requisitos de habilitacao
e inexistencia de qualquer fato impeditivo a participacao, que devera
ser feita de acordo corn o modelo estabelecido no ANEXO IV deste
Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2
(Habilitacao);
4.1.2.2. Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:
4.1.2.2.1.
Deelaracao de microempresa on empresa de pequeno
porte, que devera ser feita de acordo corn o modelo estabelecido
no ANEXO VI deste Edital, visando ao exercicio da preferencia
prevista na Lei Complementar n° 123/06, e apresentada FORA
dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitacao);

4.1.3.

Os documentos de credenciamento, conforme ANEXO III deste edital,
serdo examinados pelo Pregoeiro e pela Equipe de apoio, no ato da reuniao,
antes da abertura dos envelopes de Proposta e Habilitacdo e juntados ao
processo da licitacao;

4.1.4.

A nao apresentacao do credenciamento de representante impedira a
manifestacdo da licitante, durante os trabalhos da sessao.
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Optando a licitante em no credenciar representante para os atos presenciais,
a DECLARACAO 1W PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITACAO - Anexo IV, a DECLARAcA0 DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Anexo
VI, e os ENVELOPES n° 1 PROPOSTA e n° 2 DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, deverdo ser entregues, presencialmente ou por Correios,
no Departamento Administrativo da Fundacdo de Saud Robilea de Sdo
Sebastido, localizado na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2° andar, sala
214 - Centro - Sdo Sebastido/SP ate 1(urn) dia &it anterior a data marcada
para realizacdo da sessdo publica, em horarios de expediente desta Entidade.
4.1.5.1. A Fundacdo de Sailde Pablica de Sdo Sebastido ndo se
responsabilizard por eventuais extravios ou atrasos na entrega da
documentacdo, ndo sendo aceitos os documentos que nao estiverem no
Departamento Administrativo ate 1 (mu) dia Util anterior a data
marcada para a sess`do.

5. FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO.
5.1. A "PROPOSTA" e "DOCUMENTACAO DE HABILITACAO" deverao set
entregues separadamente em dois envelopes fechados e indevassaveis, contendo em
sua parte externa os seguintes dizeres:
FSPSS – SETOR DE COMPRAS E
LICITAcOES
ENVELOPE N° 1— PROPOSTA
PREGAO PRESENCIAL N° 005/2019
NOME E CNPJ DA EMPRESA
DATA E HORARIO DA ABERTURA

FSPSS - SETOR 1W COMPRAS E
LICITACOES
ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 005/2019
NOME E CNPJ DA EMPRESA
DATA E HORARIO DA ABERTURA

5.2. A Fundacdo de Saade PUblica de Sao SebastiRo ndo se responsabilizard por envelopes
de "Proposta" e "Docninentos de Habilitacdo" que nao sejam entregues ao Pregoeiro
designado, no local, data e horarios definidos neste Edital;
6. DA PROPOSTA (ENVOLOPE N° 1)
6.1. A proposta sera elaborada conforme modelo de formulario de Proposta Comercial
(ANEXO II), bem como devera ser datilografada, impressa ou preenchida a mao de
forma legivel, em lingua portuguesa, salvo quanto as expresses tecnicas de use
correlate, sem rasuras, emendas, acrescimos, borni5es, ressalvas, entrelinhas ou
omissOes, sem eotacties alternativas, coin suas paginas numeradas e rubricadas, e a
ultima datada e assinada pelo representante legal do licitante;
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6.2. Nab sera° admitidas, posteriotmente, alegacoes de enganos, erros ou distracoes na
apresentacao das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acrescimos ou
solicitacties de reembolsos e indenizac6es de qualquer natureza;
6.3. Nao se considerara qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste
6.4. As propostas nao poderao impor condicoes ou conter opcOes, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas um preco para o objeto desta lieitacao;
6.5. Dever* estar consignado na proposta:
6.5.1. A denominacao, endereco/CEP, telefone, e-mail e CNPJ do licitante e data;
6.5.2. Precos unitarios e totais por item e global pot lote, em algarismos, expresso em
moeda corrente nacional, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria, incluindo, akin do lucro, todas as despesas resultantes de impostos,
taxas, tributos, frete e denials encargos, assim como todas as despesas diretas ou
indiretas relacionadas corn o integral fornecimento do objeto licitado, nao cabendo
a Fundacao de Sal1de, nenhum custo adicional;
6.5.3. Preco fixo e sem reajuste e devendo contemplar custos diretos e indiretos de
qualquer especie, tais como tributos, despesas administrativas e financeiras, bem
como o lucro;
6.5.4. Os precos ofertados sao fixos e irreajustaveis, devem ser cotados em moeda
nacional, em algarismo, coin centavos de no maxima duas casas decimals apes
a virgula
6.5.5. Especificacao clara, completa e detalhada dos servicos ofertados, conforme
padrao definido no ANEXO TI;
6.5.6. Prazo de validade da proposta sera de, no minima, 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data para abertura do envelope "Propostas de Preps",
podendo ser proiTogado por acordo das partes;
6.5.7. Nome e nitmero do Banco, name e nAmero da agencia e ninnero da conta
corrente da proponente. 0 descumprimento deste item no acarreta a
desclassificacao da proposta da licitante;
6.5.8. Assinatura e identificacao do responsavel pela empresa (socio ou diretor), n° do
RG e do CPF;
6.5.9. DECLARAcA0 IMPRESSA NA PROPOSTA DE QUE OS PREcOS
APRESENTADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E
INDIRETOS REFERENTES AO OBJETO LICITADO;
6.6. Nao sera() considerados motivos de desclassificacao simples omissoes ou
irregularidades, desde que irrelevantes para o procedimento da licitacao, nao causem
prejuizo para a Administracao, nao firana os direitos das demais licitantes e nao
contrarie a Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes;
6
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6.7. Desconsiderar-se-d proposta via fax, e-mail ou entregue fora das condieoes
estabelecidas.
7. DA DOCUMENTAcA0 DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 2)
No que se refere a DOCUMENTAcA0 COMPLETA, os licitantes deverdo
apresentar:
7.1. HABILITACAO JURiDICA, conforme o caso:
7.1.1. Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutive,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
ou no Cal/Ono de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos tennos da lei e conforme
o caso, e, ainda, no caso de sociedades por aeOes, acompanhado de documentos de
eleiedo de seus administradores;
7.1.1.1. Os documentos descritos no item anterior deverao estar acompanhados
de todas as alterae6es ou da consolidaego respectiva, conforme legislagdo em
vigor;
7.1.2. Decreto de autorizaedo e ato de registro ou autorizaedo para funcionamento
expedido pelo orgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, quando a atividade assim o exigir;
7.1.3. Declaraeao da empresa licitante, que nao ha lath impeditivo na habilitacao,
que nao se acha declarada inidanea para licitar e contratar cam o Poder Public° ou
suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administraeao Publica, conforme
model° ANEXO V;
7.1.4. Os documentos relacionados no subitem 7.1 nao precisarao constar do
Envelope n° 2 - Habilitacao se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregao;
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALBISTA
7.2.1. Prova de inscriedo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da
Fazenda (CNPJ);
7.2.2. Prova de Inscricao no Cadastro de Contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
corn o objeto da licitaedo;
7.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentack das seguintes certidties:
7.2.3.1. Certiddo Conjunta Negativa de Debitos ou Certiddo Conjunta Positiva
corn Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da
Unido e regularidade perante o Sistema de Seguridade Social — INSS,
7
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expedida pela Secretaria da Receita Federal;
7.2.3.2. Certiddo Negativa ou Positiva corn Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliarios (IS SQN), expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda;
7.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), por meio da apresentaedo do CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS;
7.2.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiclao negativa - CNDT, nos termos do Titulo VIIA da Consolidaedo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei no 452, de 1°
de maio de 1943 e alterada pela Lei n° 12.440, de 07 de julho 2011 ou positiva corn
efeito de negativa;
7.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentaedo exigida para fins de comprovaedo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restriedo;
7.2.6.1. Havendo alguma restriedo na comprovaedo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio desta
Fundacdo de SaUde, para a regularizacan da documentacan,
pagamento ou parcelamento do debit°, e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas corn efeito de certidio negativa;
A ndo regularizaedo da documentaedo, no prazo previsto no
7.2.6.1.1.
subitem anterior, implicara na decadencia do direito
contratacAo, sem prejuizo das saneOes previstas neste edital,
procedendo-se a convocaedo dos licitantes para, em sessdo
retomar os atos references ao procedimento licitatorio,
nos termos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei Federal n°. 10.520/02.
7.3. QUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.3.1. Certidao negativa de faNncia, concordata, recuperacao judicial e
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execuedo
patrimonial, expedida pelo domicilio da pessoa fisica;
7.3.2. Nos casos de recuperaedo judicial e extrajudicial devera apresentar Certiddo
Negativa de reeuperaedo ou positiva acompanhada de documentos comprobatorios
da eoncessdo da recuperacdo e do cumprimento do Plano delineado pelo Poder
Judiciario;
7.3.3. Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (contendo as assinaturas
do socio e do contabilista habilitado), corn os respectivos teimos de abertura
e encerramento, (registrado na Junta Comercial ou Cartorio de Registro,
conforme o caso), que cornprove a boa situaedo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisOrios, podendo
ser atualizado por indices oficiais, quando encerrado ha rnais de 03 (tres)
meses;
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7.3.4. As empresas que utilizam a escrituracdo eontabil digital deverdo
apresentar Balanco Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do ultimo
exercicio social exigIvel, acompanhado dos Termos de Abertura e
Encerramento (relatorio gerado pelo SPED), Recibo de Entrega do Livro
Digital na Receita Federal e Termo de Autenticacdo da Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante;
7.3.5. As empresas recem constituidas, cujo balanco ainda ndo seja exigivel,
deverdo apresentar Balanco de Abertura, contendo carimbo e assinatura do
representante legal da empresa e do contactor;
7.3.6. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverdo apresentar
copia da declaracdo de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando
copia autenticada do -Ultimo Balanco Patrimonial que antecede a condicdo de
inativa, se houver;

7.4. QUALIFICACAO TECNICA/OPERACIONAL:
7.4.1. Prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel
corn o objeto da licitacdo atraves da apresentacdo de Atestado(s), expedido(s) por
pessoa juridica de direito pablico ou privado, comprobatorio da capacidade tecnica
para atendimento ao objeto da presente licitacdo, corn indicagdo do servico
prestado, qualidade, do atendimento, cumprirnento de prazos e demais condicoes;
7.4.1.1. 0(s) Atestado(s) devera (do) estar em nome da empresa proponente
e indicar a execucdo do objeto similar ao licitado.

7.4.2. Declaracio do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, que o (s) profissional (ais) responsive' (eis) pela execuefio
dos trabalhos seja capacitado (s) e devidamente credenciado (s) nos Conselhos
de Classe;
7.4.3. DECLARACAO SUBSCRITA POR REPRESENTANTE LEGAL DA
LICITANTE, ATESTANDO QUE NA ASSINATURA DO CONTRATO:
a) Ira apresentar a inclicacdo nominal do(s) profissional (ais) que atuard (do) como
responsaveis pela execucdo dos trabalhos, corn eomprovacdo do (s) registro (s) no (s)
respectivo (s) &go (s) de classe, acompanhado do (s) pertinente (s) Certificado (s) de
conclusdo de curso de especializacdo e certificado de conclusdo de curso tecnico, se for
o caso, e dos comprovantes dos vinculos de relacdo profissional cam a licitante, que
podera se dar atraves da apresentacdo do contrato de trabalho, registro em carteira
profissional, da ficha de registro de empregado ou qualquer outro documento habil.

7.5. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
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7.5.1. Declaracdo do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situacdo regular perante o Ministerio do
Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual n° 42.911, de 06.03.98
(ANEXO VII deste Edital);
7.6. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
7.6.1. Os documentos poderio ser apresentados no original, nor qualquer
processo de copia, autenticada por cartorio competente, ou mesmo copia
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado em
sessao.
7.6.2. Ndo sera() aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em
substituiedo aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certidoes;
7.6.3. Na hip6tese de lido constar prazo de validade nas certidoes apresentadas, esta
Fundagdo aceitard como validas as expedidas ate 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores a data de apresentacdo das propostas, salvo a certiddo de falencia
referida no item 7.3.1 que sera aceita como valida coin ate 60 (sessenta) dias
irnediatamente anterior a data da apresentacdo das propostas;
7.6.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
7.6.5. Se algum documento apresentar falba ndo sanavel na sessao acarretard a
inabilitacdo do licitante;
7.6.6. 0 Pregoeiro ou a Equipe de apoio cliligenciara efetuando consulta direta
nos sites dos orgdos expedidores na Internet para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletranico.
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. No horario e local indicados neste Edital sera aberta a sessao pUblica, iniciando-se pela
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasido
em que serdo apresentados os documentos indicados no item 4.1;
8.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregardo ao Pregoeiro os envelopes
n°. 1 e n°. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preps e a
Documentacdo de Habilitacdo;
8.3. 0 julgamento das propostas sera feito tendo o criterio de menor preco global
observadas as especificac5es tecnicas e parametros definidos neste Edital;
8.3.1. Havendo clivergencia entre os valores, prevalecera o valor unitario dos itens.
As correcoes efetuadas serdo consideradas para apuraedo do valor da proposta;
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8A. A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das condicOes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.4.1. Cujo objeto ndo atenda as especificacOes, prazos e condicoes fixados neste
Edital;
8.4.2. Que apresentem preco ou vantagem baseados exclusivamente em proposta
ofertadas pelos demais licitantes;
8.4.3. Que contiverem cotacdo de objeto divers() daquele constante neste Edital;
8.5. Na hipOtese de deselassificacdo de todas as propostas, o Pregoeiro dard por eneenado
o certame, lavrando-se ata a respeito;
8.6. As propostas classificadas serdo selecionadas para a etapa de lances, coin observancia
dos seguintes criterios:
8.6.1. Selecdo da proposta de menor preco e das demais corn precos ate 10% (dez por
cento) superiores aquela;
8.6.2. N`do havendo pelo menos 03 (tres) propostas nas condicoes definidas no item
anterior, serdo selecionadas as propostas que apresentarem os menores precos, ate
o maxim° de 03 (tres). No caso de empate das propostas, serao admitidas todas
estas, independentemente do nAmero de licitantes;
8.7. A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da fonnulacdo de lances;
8.8. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferencia as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
8.8.1. Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco
por cento) superiores a proposta mais bem classificada;
8.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderl apresentar proposta de prep inferior aquela considerada
vencedora da fase de lances, situacRo em que sua proposta sera declarada a
melhor oferta;
8.8.2.1. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferencia e
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apps o
encerramento dos lances, a contar da convocacdo do Pregoeiro, sob pena de
preclusdo;
8.8.2.2. Se houver equivalencia dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 8.8.1, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera exercer a preferencia e apresentar
nova proposta;
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8.8.2.2.1.
Entende-se por equivalencia dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificacdo;
8.8.3. 0 exercicio do direito de preferencia somente sera aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte;
8.8.4. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
retomar-se-do, em sessdo pnblica, os procedirnentos relativos a liana°, nos
termos do quanto disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo
assegurado o exercicio do direito de preferencia na hipotese de haver participacdo
de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8.1;
Na hipotese da nao-contratacao da microempresa e empresa de pequeno
8.8.4.1.
porte, e nao configurada a hipotese prevista no subitem 8.8.4, sera declarada
a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances;
8.9. Apos a fase de lances, serao classificadas, na ordem crescente dos valores totais, as
propostas no selecionadas por coma da regra disposta no item 8.6.1, e aquelas
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o ultimo valor ofertado;
A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
8.10.
implicara na exclusdo do licitante da etapa de lances verbais e na manutencao do ultimo
preco apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenacao das propostas;
Ndo podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
8.11.
desistente as penalidades constantes deste Edital;
0 Pregoeiro podera negociar corn o autor da oferta de menor preco corn vistas
a reducdo dos precos;

8.12.

ApOs a negociacdo, se houver, o Pregoeiro examinard a aceitabilidade do preco,
8.13.
decidindo motivadamente a respeito;
Casa nao se realizem lances verbais, sera verificada a confomndade entre a
8.14.
proposta escrita de menor preco e o valor estimado da contratacdo;
Era havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital
8.15.
e que sett preco seja compativel corn o valor estimado da contratacdo, esta devera ser
aceita;
Considerada aceitavel a oferta de menor preco, no momento oportuno, a criteria
8.16.
do Pregoeiro, sera verificado o atendimento do licitante as coridic5es habilitatorias
estipuladas neste Edital;
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8.16.1. 0 Pregoeiro, no interesse da Administracdo, podera relevar eventuais falhas,
omiss'Oes ou outras irregularidades puramente fof mais observadas na
documentacdo e proposta, efetivamente entregues, que poderao set- sanadas na
sessdo piablica de processamento do Pregdo, ate a decisdo sobre a habilitacao,
sendo vedada a apresentacao de documentos novos, desde que no contrariem a
legislacdo vigente e ndo comprornetam a lisura da licitacdo;
8.16.2. A verificacdo sera certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos
passiveis de obtencdo pot mein eletronico, salvo impossibilidade devidamente
justificada;
8.16.3. Esta Fundacdo de Satde no se responsabilizara pela eventual indisponibilidade
dos meios eletronicos de infonnacOes, no momento da verificacdo. Ocorrendo essa
indisponibilidade e nab sendo apresentados os documentos alcancados pela
verificacdo, o licitante sera inabilitado;
8.16.4. Constatado o atendiniento pleno dos requisitos de proposta e habilitaedo
previstos neste Edital, o licitante declarado vencedor devera apresentar ao
Pregoeiro, em ate 48 (quarenta e oito) horas, alp& o encerramento deste Prep°,
Proposta Atualizada acompanhada de nova Planilha de Precos, em conformidade
corn o Modelo de Proposta Comercial;
Da sessab sera lavrada ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
8.17.
ocorrencias relevantes e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio;
0 Pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligencias
8.18.
julgadas necessarias a analise das propostas e da documentaedo, devendo os licitantes
atender as solicitacoes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocacao.
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNACAO DO EDITAL, DO
RECURSO, ADJUDICAcA0 E HOMOLOGACAO.
9.1. Corn antecedencia superior a 02 (dois) dias tteis da data fixada para o
recebimento das propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregao;
9.2. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos exclusivamente atraves do email suprimentos.fspssini„gmaii.com;
9.2.1. Os esclarecimentos serao disponibilizados no "site" do Municipio de Sdo
Sebastiao na internet (v/ww.soosebastiao.sp.gov.br).
9.3. Quanto as impugnacoes, estas devera ser dirigidas ao subscritor deste Edital e
protocoladas no Departamento Administrativo e Financeiro, sito na Rua Prefeito
Mansueto Pierotti, 391, 2° Andar, Sala 214 - Centro - CEP 11.609-003.
9.3.1. A autoridade superior devera decidir sobre a impugnacdo, no prazo legal,
13
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antes da abertura do certame;
9.3.2. Quando o acolhimento da impugnacao implicar alteracao do Edital capaz
de afetar a formulacao das propostas, sera designada nova data para a
realizacao do presente Pregao;
9.3.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente solicitado
esclarecimento ou impugnado este Edital, implicard na plena aceitacao, por
parte dos interessados, das condicifies nele estabelecidas;
9.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos
previstos no certame.
9.5. Dos atos do Pregoeiro eabe recurso, devendo haver manifestacao verbal imediata
na propria sessao pdblica, com o devido registro em ata da sintese da motivacao
da sua intencao, abrindo-se entao o prazo de 03 (tres) dias que cornecard a correr
a partir do dia util subsequente a sessao do pregao, para a apresentacao das razoes,
por meio de memorials, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazeies, em igual mimero de dias, que comegarao a correr no
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
9.5.1. A aus8ncia de manifestacao imediata e motivada dos licitantes na sessao
pdblica da intencao de interpor recurso importara na decadencia do direito
de recurso, cabendo a autoridade competente homologar o certame e
detenninar a convocacao do beneficiario para a assinatura do Contrato;
9.5.2. Na hipotese de interposicao de recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a
sua decisao ou encaminha-lo devidamente fundamentado a autoridade
competente;
9.5.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos
e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
hornologard o certame e determinard a convocacao do beneficiario para
assinatura do Contrato;
9.5.4. 0 recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultard na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;
9.5.5. As razoes e contrarrazoes de recursos devem ser protocoladas na Fundacao
de Sadde Pdblica de Sao Sebastiao — Departamento Administrativo e
Financeiro, na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391, 2° andar, sala 214 Centro, dirigidos ao Pregoeiro;
9.5.6. A licitante recorrente poderd tambem apresentar as razoes do recurso no
ato do pregao, as quais serao reduzidas a termo na respectiva ata, ficando
todos as demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarraz6es
no prazo de 3 (tres) dias uteis, contados da lavratura da ata;
10. DA CONTRATACA.0
A prestacao de servicos objeto desta licitacao sera formalizada mediante
10.1.
Instrumento Contratual, nos teimos do ANEXO VIII deste Edital;
10.2.

A convocacao da licitante vencedora dar-se-apor e-mail ou °atm mein de
14
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notificaca'o, corn aviso de recebimento para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
assinar o Contrato;
A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, dentro do
10.3.
prazo estabelecido pela Administracalo, caracteriza o descumprimento total da
obrigac-do assumida, sujeitando-se as penalidades previstas no Item 13 deste
Edital;
10.4.
Caso a licitante vencedora ndo assine, nal° aceite ou no retire o contrato,
no prazo e condicoes estabelecidas, a Fundacdo de Satade PUblica de Sao
Sebastilo podera convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificagdo,
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preps.
A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato, caracterizara
10.5.
descumprimento total das obrigacoes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas no Item 13 deste edital, sem prejuizo das demais sancoes legais;
Colhidas as assinaturas, esta Fundacdo providenciard a imediata
10.6.
publicacdo do contrato e, se for o caso, do ato que promover a convocacdo de
outro licitante de que trata o Item 10.4;
11. DO PAGAMENTO
11.1. 0 pagamento sera efetuado na forma estabelecida no ANEXO VIII — Minuta
Contratual, parte integrante deste.
12. DO RECURSO ORC, AMENTARIO
As despesas decorrentes da presente licitacdo canard° por conta das seguintes
dotacOes orcamentarias ou outras que vierem a substitui-la:
Orgio
05

Unidade
01

Dotacao
101221009.2.039.3390.39.50

Cod. Aplicaeio
3100000

13. DAS PENALIDADES
Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar
13.1.
assinar o contrato, retirar a Ordem de Servico, deixar de entregar ou apresentar
documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucRo de seu objeto, lad°
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal
ficard sujeito as sancOes previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002,
demais penalidades legais, ensejando ainda:
13.1.1. Cobranca, pot via administrative ou judicial, de multa de 30% (trinta por
canto) sabre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada;
13.1.2. Suspensdo temporaria ao direito de licitar e impedimental de contratar corn
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a Fundacao de Saude PUblica de Sao Sebastiao;
13.2.
Na hipotese de apresentar documentacao inverossImil ou de cometer
fraude, o licitante podera sofrer, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, quaisquer das sanc`des adiante previstas:
13.2.1. Declaracao de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a
Fundacao de Sande PAblica de Sao Sebastiao, que sera concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administracao dos prejuizos resultantes e depois
de decorrido o prazo de ate 5 (cinco) anos;
13.2.2. Desclassificacao se a selecao se encontrar em fase de julgamento;
13.2.3. Cancelamento do contrato e Ordens de Servico, procedendo-se a
paralisacao do service;
13.3.
Em case de inexecucao parcial ou total, por parte da Contratada, das
obrigacoes assurnidas, ou de infringencia dos preceitos legais pertinentes, sera()
aplicadas, segundo a gravidade da falta, apps tramite de regular processo
administrativo, as seguintes penalidades:
13.3.1. Advertencia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quaffs tenha a contratada concorrido diretamente;
13.3.2. Multa de 0,1% (um decimo por cento) sobre o valor total do contrato por
dia de atraso no inicio dos servicos;
13.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pelo
descumprimento de qualquer obrigacao pactuada;
13.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato se der
motivo a rescisao contratual;
13.3.5. 0 valor da multa aplicada sera descontado do pagamento eventualmente
devido pela Contratante ou cobrada judicialmente;
13.3.6. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa,
sujeitando a devedora a processo executive;
13.3.7. As penalidades previstas neste item tem carater de saneao administrativa,
consequentemente a sua aplicacao nao exime a Contratada de reparar os
prejuizos, que seu ato venha a acarretar ao Contratante;
13.3.8. As penalidades sao independentes e a aplicacao de uma nao exclui as
denials, quando cabiveis;
13.39. Nao sera considerado inadimplemento contratual por uma das partes,
quando ocorrendo descumprimento parcial ou total, das obrigacoes que lhes
cabem, sejam decorrentes de caso fortuito ou motivo de forca maior,
devidamente justificados e comprovados cujos efeitos nao exam possiveis
evitar ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do artigo 393 do COdigo
Civil.

14. DAS DISPOSIcOES FINALS
14.1.
As normas disciplinadoras desta licitacao sera() interpretadas em favor cla
ampliacao da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes,
desde que nao comprometana o interesse public°, a finalidade e a seguranca da
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contain-do;
14.2.
E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, ern qualquer fase da
licitack, a promocdo de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo;
14.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentack de
suas propostas e esta Fundacdo no sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente do resultado do processo licitatorio;
14.4.
Os licitantes sk responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informac-Oes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo;
14.5.
A participack do licitante nesta licitack implica em neitack de todos
os termos deste Edital;
14.6.
Esta Fundacdo de Satade podera revogar a licitack por razes de interesse
palico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocack de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, observadas as prescricoes legais;
ApOs a publicacdo do contrato administrativo, os envelopes contendo os
14.7.
documentos de habilitack dos demais licitantes e ndo abertos, ficardo a
disposicdo para retirada, pelo prazo de 05 (cinco) dias &cis, findo o qual sera°
inutilizados;
14.8.

Os casos omissos do presente Pregdo serk solucionados pelo Pregoeiro;

Os atos pertinentes a esta licitacao, passiveis de divulgacdo serdo
14.9.
publicados no Diario Oficial Municipal;
Fica designado o foro da Comarca de Sk Sebastido/SP para dirimir
14.10.
quaisquer questoes judiciais, oriundas deste Edital.

Sdo Sebastido, 13 de junho de 2019.

S CRAVEIRO
NO
' TOR PRESIDENTE
FUNDAC, AO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO
CA '
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referencia a CONTRATAc.A.0 DE
EMPRESA ESPECIALWADA PARA REALTZAcA0 DE SERVIcOS DE
MEDICINA E SEGURANQA DO TRABALHO, pelo periodo de 12 (doze)
meses, compreendendo os seguintes servicos:
✓ Elaboracao do PCMSO — Programa de Controle Medico de Sat1de
Ocupacional;
✓ Elaboracdo do PPRA — Programa de PrevencRo de Riscos Ambientais;
✓ Elaboracdo do LTCAT - Laudo Mcrae() das Condic5es do Ambiente de
Trabalho;
✓ Elaboracao de Laudo Medico de Pessoa Corn Deficiencia PCD (Quando
Necessario);
✓ Realizack de Exames Clinicos Ocupacionais de Avaliacao, Admissdo,
Demiss-ao, Retorno ao Trabalho, PeriOdico e de Mudanca de Funcdo e
Emissao dos Respectivos Atestados de Sailde Ocupacional — ASO;
✓ Realizac-do dos exames complementares: hemograma completo e glicemia
jejum.
A empresa vencedora deste certame devera atender no municipio de
1.1
Sao Sebastian/SP, Sede desta Fundacdo, devendo todos os
atendimentos clinicos e exames clinicos complementares serern
realizados nesta cidade.
0 atendimento é destinado aos empregados pablicos celetistas
1.2
vinculados a Fundacao de Sdide Piiblica de Sdo Sebastirao FSPSS
nos cargos apresentados no Anexo I deste Termo.
2. JUSTIFICATIVA
Atendimento a Consolidacao das Leis do Trabalho CLT; Portaria N°
3.214178 do Ministerio do Trabalho e Emprego; Instruck Normativa N° 99/2003
do Institute Nacional do Seguro Social — INSS; Normas Regulamentadoras N° 07,
09, 15 e 16.
Levantamento das condic6es arnbientais de trabalho imprescindivel ao
equacionamento e estabelecimento de diretrizes atinentes a implementacab de
acOes destinadas a promocdo de sande ocupacional, a prevencdo de riscos e
doencas provenientes da atividade laboral bem como a ocorrencia de acidentes de
trabalho.
Ernissaio e implementacdo de laudos e do Programa de PrevencAo de
Riscos Ambientais — PPRA e Programa de Controle Mddico e Saiide Ocupacional
— PCMSO, para os quads a Fundacao tido possui profissional pennanente
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habilitado, fazendo-se necessaria a contratacao de empresa especializada
qualificada.
Emissdo de Laudo Medico de Pessoa com Deficiencia — PCD
considerando a insercdo de pessoas com deficiencia no quadro de trabalho da
Fundacdo por meio de Concursos Pdblicos no atendimento a reserva legal de
vagas, de forma a direcionar o PCD ao labor ideal a sua conclicdo atendidas suas
limitacOes e necessidades de adaptacdo.
Atendimento dentro do municipio considerando a Sede da entidade, local
onde é realizado todo processo de recepcdo e admissdo dos fancionanos,
diminuindo o deslocamento deste, otimizando tempo no processo.

3.

DA DESCR1CAO DOS SERV1COS

3.1 Programa de Controle Medico de Satide Ocupacional — PCMSO
A CONTRATADA devera elaborar, implementar e coordenar o PCMSO
Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, em atendimento as
normativas da NR-7 vigente e alteracOes que se derem na vigencia deste
contrato, sendo este programa -uma ferramenta de prevencdo e controle da sadde
ocupacional dos funcionarios de acordo corn os riscos a que estiverem expostos
no ambiente de trabalho, em consonancia corn o PPRA e LTCAT, tendo como
objetivo prevenir e diagnosticar precocemente os danos a sadde decorrentes do
trabalho. 0 PCMSO devera coaster a completa descricdo das acoes preventivas,
corn previsdo das principais acOes de sadde a serem executadas.
Havendo alteracties no escopo do Quadro de Trabalho e/ou ambiente de
trabalho desta Fundacao, a CONTRATADA devera promover os devidos
reaju.stes/alteracoes que impactem no programa e seus objetivos.
0 Programa devera determinar a realizacdo dos exames clinicos e
complementares consignando sua periodicidade em razdo do cargo ocupado, da
tarefa executada, ambiente, idade, exposicdo a agentes nocivos dentre quaisquer
outras variaveis que devam ser consideradas em atendimento as normativas legais.
Sobretudo nos exames periOdicos, devera considerar a atividade que
realiza, o agente de exposicdo, queixas rnais frequentes, inclusive nos casos de
suspeita de LER/DORT.
0 PCMSO devera ser elaborado e assinado pelo Medico do Trabalho
coordenador do Programa, podendo este indicar outro(s) medico(s), apensada
respectiva documentacao no programa, devendo ser, tambern, Medico do
Trabalho e ter registro no respectivo Conselho de classe.
A Contratada durante toda vigencia do contrato devera prestar
assessoramento tecnico a nivel de seguranca e medicina do trabalho nas demandas
internal, juridicas e outras que se fizerem necessarias e requeridas pela entidade
CONTRATAN1E.
Cabera. a CONTRATADA fornecer como aceies do PCIVISO os seguintes
servicos:
✓ Responsabilidade legal de coordenacdo de acordo os preceitos da NR7;
✓ Abertara e guarda do Prontuario Medico individual de cada empregado;
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✓ Realizacdo dos Exames Clinicos Ocupacionais {Periodic°, Admissional,
Demissional, Mudanca de Fulled° e Retorno ao Trabalho), em local
proprio e adequado sob responsabilidade da CONTRATADA;
✓ Realizaedo de avaliagoes clinicas em casos que necessitem parecer do
medico do trabalho com emissdo do devido parecer assinado;
✓ Emissdo dos Atestados de Sande Ocupacional— ASO quando da realizacdo
dos exames peribdicos, admissionais, demissionais, mudanea de furled° e
retorno ao trabalho;
✓ Realizacdo dos exames complementares solicitados de acordo coin o
PCMSO que devem ser anotados no respectivo ASO;
✓ Avaliaedo de riscos corn relacao aos danos a sande do trabalhador em
conformidade corn o PPRA;
✓ Implantacdo de Medidas de Controle e Avaliaeao de sua eficacia apps a
implantacao;
✓ Sugestab de treinamento, Cursos e Palestras relacionadas a sande dos
empregados da contratante;
✓ Emissdo do Relatorio Anual do PCMSO em atendiraento a NR-07
contendo a descried° completa das atividades desenvolvidas durante o
periodo contratual, devendo este ser fornecido a empresa nos 30 (trinta)
primeiros dias do ano posterior;
✓ Acompanhamento e controle do estado clinic° ocupacional dos
empregados da contratante.
3.2 Programa de Prevencao de Riscos Ambientais PPRA
A CONTRATADA devera elaborar e acompanhar o PPRA - Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais para identificar os riscos fisicos, quimicos,
biologicos e ergonomicos no ambiente de trabalho e completa descried° das aces
preventivas, em atendimento as normativas da NR-9 vigente e alteracOes que se
derem na vigencia deste contrato, devendo set- apresentado num documento base
contendo, no minim°, os hens abaixo:
✓ Planejamento anual corn estabelecimento de metas, prioridades e
cronograma;
Estrategia
e metodologia de acdo:
✓
✓ Forma do registro, manutencao e divulgacao dos dados:
✓ Periodicidade e forma de avaliacdo do desenvolvimento do PPRA;
✓ Antecipacdo;
✓ Reconhecimento qualitativo e quantitativo dos riscos;
✓ Indicacao da adocao de Equipamento de Proteedo Individual (EPI)
quando comprovada a inviabilidade tecnica da adoedo de medidas de
protecdo coletiva ou quando essas ndo forem suficientes ou se
encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantacao, ou, ainda,
ern carater complementar ou emergencial, conforme item 9.3.5.4 da NR9;
✓ Devera conter expressamente a indicacdo de protecab de maquinas e
equipamentos, conforme NR 12, confonne cada setor/atividade. Caso
estej am em desacordo corn a Norma Regulamentadora citada, clever-do ser
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indicadas adequac-oes a serem realizadas para protecao, de forma a
reduzir, eliminar ou minimizar os riscos detectados;
✓ Consignor todos os EPIs e EPCs obrigatorios a cada cargo da entidade,
quantidade e periodicidade de fornecimento e troca, devidamente
identificados conforme constante no Certificado de Aprovacdo — CA;
✓ Estabelecimento de prioridade e metas de avaliacdo e controle;
✓ Grau de Risco de enquadramento da entidade;
✓ Avaliacdo dos riscos e da exposicao dos trabalhadores;
✓ Definicao das medidas de controle;
✓ Cronograma de acao;
✓ Emissdo do Relatorio Anual de Avaliacdo dos resultados do Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA.
Havendo alteracoes no escopo do Quadro de Trabalho e/ou ambiente de
trabalho desta Fundacao, a CONTRATADA devera promover os devidos
reajustes/alteracoes que impactem no programa e seus objetivos.
A emissao do PPRA dependera da realizacdo de vistoria tecnica de
antecipacao, reconhecimento, analise e defmicdo das atividades de controle
necessarias a gestdo dos riscos ambientais fisicos, quimicos, biologicos,
ergonomicos, dentre outros, devendo ser realizada por profissional (ais)
competente (s), observado o disposto no item 9.3.1.1 da Norma Regulanaentadora
n° 09.
As vistorias tecnicas deverdo ser realizadas "In loco" em todos os postos
de trabalho relacionados no Anexo II, nas quail deverdo ser realizadas todas as
entrevistas e medicoes necessarias, obedecendo as Normas Tecnicas
Regulamentadoras do 1V1inisterio do Trabalho e Emprego — Portaria N° 3214/78,
NR-9, Constituiedo Federal de 1988, Normas de ANVISA e quaisquer outras
normativas relacionadas a materia. Os resultados das medicoes realizadas deverao
integrar o PPRA bem como os respectivos certificados de calibracao dos aparelhos
utilizados.
A Contratada durante toda vigencia do contrato deverd prestar
assessoramento teethe() a nivel de seguranca e medicina do trabalho nas demandas
internas, juridicas e outras que se fizerem necessarias e requeridas pela entidade
CONTRATANTE.
3.3 Laudo Tecnico das Condicoes do Ambiente de Trabalho - LTCAT
A CONTRATADA devera elaborar o LTCAT Laudo Tecnico das
Condic5es do Ambiente de Trabalho corn referencia aos agentes nocivos
existentes no ambiente de trabalho, devendo informar a existencia de tecnologia
de protecdo coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo
a limites de tolerdncia e recomendacao sobre a sua adocao pela entidade e seu(s)
respectivo(s) Certificados e Aprovacdo, alem de analise da efickia dos EPIs e
EPCs utilizados, quando houver. A caracterizacdo dos agentes de riscos
existentes nos ambientes de trabalho (quimicos, fisicos, biolOgicos, ergonornicos
e de acidentes) durante a exposicao dos empregados deve set qualitativa e
quantitativa, necessariamente, descrevendo a metodologia de acao e criterios
tecnicos adotados, identificados nos ambientes de trabalho.
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As vistorias tecnicas deverdo ser realizadas "In loco" ern todos Os postos
de trabalho relacionados no Anexo II, nas quaffs deverdo ser realizadas todas as
entrevistas e rnediches necessarias, obedecendo a Instrucdo Normativa 77/2015
do Institute Nacional do Seguro Social — INSS, Normas Tecnicas
Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e Emprego — Portaria N° 3.214/78,
NR 15 e NR 16, Decreto N° 3.048/1999, Lei N ° 8.213/1991, Instrucdo
Normativa 99/2003 e qualquer outra legislacdo vigente relativa a materia e
alteracoes que se derem na vigencia deste contrato.
Os resultados das mediches realizadas deverdo integrar o LTCAT bem
como os respectivos certificados de calibracdo dos aparelhos utilizados.
O laudo devera ser emitido atendendo a Instrucdo Normativa 77/2015 do
Institute Nacional do Seguro Social — INSS, Normas Tecnicas
Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e Emprego — Portaria N° 3.214/78,
NR 15 e NR 16, Decreto N° 3.048/1999, Lei N ° 8.213/1991, Instrucdo
Normativa 99/2003 e qualquer outra legislacao vigente relativa a materia e
alteraches que se derem na vigencia deste contrato.
A Contratada durante toda vigencia do contrato devera prestar
assessoramento tecnico a nivel de segtuanca e medicina do trabalho nas demandas
internas, juridicas e outras que se fizerem necessarias e requeridas pela entidade
CONTRATANTE.
Havendo alteracoes no escopo do Quadro de Trabalho e/ou ambiente de
trabalho desta Fundacdo, a CONTRATADA devera promover os devidos
reajustes/alteraches, sendo consideradas alteraches no ambiente de trabalho ou em
sua organizacdo, entre outras, aquelas decorrentes de:
I — mudanca de layout;
II — substituicdo de maquinas e equipamentos;
III — adocdo ou alteragdo de tecnologia de protecdo coletiva; e
IV — alcance dos niveis de acdo estabelecidos nos subitens do item 9.3.6
da NR-9, aprovadas pela Portaria N° 3.214 de 8 de junho de 1978 do TEM, se
aplicavel.
O laudo devera constar, no minimo, as seguintes informaches:
I — se o laudo é individual ou coletivo;
II - a identifieacdo da Fundacdo de Sande Pnblica de Sao Sebastido
constando CNN, endereco, nome fantasia, atividade, grau de risco,
niimero de servidores (quantificacdo de homens e raulheres) e horario de
trabalho;
- identificacdo dos setores e cargos/funcdo;
IV — descricdo e analise detalhada das atividades por cargo/funcdo de cada
atividade exercida, do ambiente de trabalho e das maquinas e
equipamentos utilizados em cada setor, corn pormenorizacdo do ambiente
de trabalho e das flinches desenvolvidas pelo segurado; condiches
ambientais do local de trabalho; registro dos agentes nocivos,
concentracdo, intensidade, tempo de exposicdo e metodologias utilizadas,
confonue o caso; em se tratando de agentes quimicos, devera ser
informado o nome da substaneia ativa, nao sendo aeeitas citacoes de
nomes comerciais, podendo ser anexada na respectiva ficha toxicologica;
duracdo do trabalho que expos o trabalhador aos agentes nocivos;
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informacao sobre a existencla e aplicacao efetiva de Equipamento de
Protecao Individual (EPI) ou Equipamento de Protecao Coletiva (EPC),
que neutralizem ou atenuem os efeitos da nocividade dos agentes em
relacao aos lirnites de tolerancia estabelecidos, devendo constar tambern
se a utilizacao do EPC ou do EPI reduz a nocividade do agente de modo a
atenuar ou a neutralizar seus efeitos em relacao aos limites de tolerancia
legais estabelecidos, e as especificacties a respeito dos EPC e dos EPI
utilizados, listando os certificados de aprovacdo e respectivamente os
prazos de validade, a periodicidade das trocas e o controle de fornecimento
aos trabalhadores, por Setor e Cargo;
V - identificacao dos respectivos riscos ocupacionais e seus agentes
nocivos capazes de causar danos a sadde e integridade fisica, arrolado na
Legislack Previdenciaria, por cargo/funcao;
VI — enquadramento, por gran, de exposicdo a agente nocivo conforme
tabela de classificacao de Agentes Nocivos constante no Anexo IV do Decreto
2.172/97:
a) Trabalhadores corn apenas um vincula
empregaticio
1 — Nao exposicao a agente nocivo;
2 — Exposicao a agente nocivo
(aposentadoria especial aos 15 anos de
servico);
3 — Exposicdo a agente nocivo
(aposentadoria especial aos 20 anos de
servico);
4 — Exposicao a agente nocivo
(aposentadoria especial aos 25 anos de
servico).

b) Trabalhador corn mais de urn vincula
empregaticio
5 — No exposicao a agente nocivo;
6 — Exposicao a agente nocivo (aposentadoria
especial aos 15 anos de servico);
7 — Exposicao a agente nocivo (aposentadoria
especial aos 20 anos de servico);
8 — Exposicao a agente nocivo (aposentadoria
especial aos 25 anos de servico).

VII - localizacdo das possiveis fontes geradoras;
VIII - via e periodicidade de exposicao ao agente nocivo;
IX - metodologia e procedimentos de avaliacdo do agente nocivo;
X - descricao das medidas de controle existentes;
XI - conclusdo do LTCAT;
XII - objetivo da avaliacao expressando a extensao dos trabalhos
executados necessariamente, abrangendo a caracterizacdo das ocorrencias de
trabalhos em condicoes insalubres ou perigosas, em confonnidade com as NRs 15
e 16 da Portaria MTB 3.214/78 e Decreto n° 93.412, de 14 de outubro de 1986,
bem como as legislacoes vigentes quando da celebracd.o da prestacao dos servicos;
XIII— assinatura do engenheiro de seguranca do trabalho, corn o respectivo
nomero da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou por medico do trabalho,
indicando os registros profissionais para ambos;
XIV data da realizacao da avaliacao ambiental.
3.4

Lando Medico de Pessoa corn Deficieneia PCD
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Lando que ateste a deficiencia da pessoa, informada no ato da nisei-lea°
como PCD no respectivo concurs° paha) elou em casos de deficiencia causada
por acidente ou molestia do trabalho em que o funcionario foi submetido a
processo de reabilitacao nos moldes do Instituto Nacional do Seguro Social INS S
O objetivo do laudo é atestar a deficiencia do profissional e assegurar que
a atividade a ser desenvolvida e compativel com a sua deficiencia, apontando
inclusive se havera de ser tomada providencia para adequaeao do ambiente em
garantia do desenvolvimento adequado das atividades.
O laudo devera constar, no minimo:
I — Dados que identifiquem o trabalhador (Home, RG, CPF, data de
nascimento);
IT — Cargo de inscricalo e aprovacao no respectivo concurso ou cargo atual
do funcionario;
III — A especificacdo da deficiencia;
IV — 0 codigo correspondente da Classificacdo Internacional de Doencas
(CID);
V — A autorizacdo do ernpregado para tornar pablica a sua condicao;
VI — A compatibilidade ou incompatibilidade entre a deficiencia apontada
e as atividades do respectivo cargo (Anexo IV — Atribuicdo dos Cargos);
VII — OrientacOes, se houver, para adequacdo do ambiente em garantia do
desenvolvimento adequado das atividades;
VIII Ser realizado e assinado por medico do trabalho coordenador do
Programa de Controle Medico de Sadde Ocupacional — PCMSO on medico
indicado por este no respectivo programa.
0 finacionario devera apresentar ao medico avaliador os seguintes
documentos, ern cada caso, e estes deverao ser anexados ao respectivo laudo:
a) Em caso de deficiencia auditiva é necessaria apresentacdo da copia da
audiometria que comprove a deficiencia, preenchidos os requisitos do
Art. 5° do Decreto 5.296/04;
b) Em caso de deficiencia visual é necessario relatorio do oftalmologista
e cOpia do exame de acuidade visual que comprove a deficiencia,
preenchidos os requisitos do Art. 5° do Decreto 5.296/04;
c) Em caso de deficiencia mental é necessario relatorio do psiquiatra e/ou
psicOlogo que ateste a deficiencia, preenchidos os requisitos do Art. 5°
do Decreto 5.296/04;
d) Em caso de deficiencia fisica é necessario relatorio medico que
descreva corretamente a deficiencia e caso haja encurtamento de
membro, considerar apenas quando for major que 4cm. Nos casos de
paralisia, atentar para a causa e considerar somente os casos de
evidence perda de forca muscular, preenchidos os requisitos do Art. 5°
do Decreto 5.296/04.
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3.5 Exames Clinicos Ocupacionais de Avaliacao, Admissao, Demissan, Retorno
ao Trabalho, PeriOdic° e de Mudanca de Funcao corn emissao do respectivo
Atestado de Satide Ocupacional - ASO
Realizacao de avaliacao clinica abrangendo anamnese ocupacional, atual
e pregressa, realizando exame fisico complete, atentando-se durante todo o
desenvolvimento da semiologia para sinais possivelmente relacionados corn
riscos identificados na grade de exames medicos do PCMSO.
Tara cada avaliacdo realizada deverd set emitido sett respectivo Atestado
de Sande Ocupacional — ASO em 03 (tits) vias, devidamente preenchidas,
inclusive corn a devida identificacao do funcionario, e assinadas pelo funciondrio
e medico coordenador, indicando a aptiddo ou a inaptiddo do funciondrio ao
exercicio do respectivo cargo, devendo ainda conter indieacdo dos exames
complementares realizados em ocasido daquela avaliacdo. Ern caso de constatada
inaptiddo, detalhar o motive do resultado. No caso da Avaliacao Medica em geral,
o ASO pode, a enteria do medico, vir anexo a Laudo e/ou Relatorio medico que
detalhe a avaliayao realizada e conelusoes necessarias ao destinatario (ex.: INS S).
Das 03 (lies) vias do ASO, uma deve set entregue ao funciondrio e outra
encaminhada a Fundacdo de Satlde Publica de Sae Sebastiao — FSPSS, mantendose a restante em prontuario do funciondrio.
Os Atestados e Laudos deverao ser realizados e assinados por medico do
trabalho coordenador do Programa de Controle Medico de Saade Ocupacional —
PCMSO ou medico indicado por este no respectivo programa.
As avaliacoes °coned() segundo pardmetros do Programa de Controle
Medico e Sadde Ocupacional — PCMSO e compreendem os seguintes tipos:
1— Avaliacao Medica em geral;
II - Admissional;
III — Periodico;
IV — Demissional;
V — Retorno ao Trabalho;
VI -- Mudanca de Funcao.
As avaliacoes deverao ser realizadas em uma filial ou sede da ernpresa
vencedora deste certame, devendo uma destas ser estabelecida no Municipio de
Sao Sebastiao/SP, conforme item 1.1 deste tenno e manter atendimento de
segunda-feira a sexta-feira, ern dias uteis, em hordrio comercial, no minimo das
8h as 17h podendo, neste periodo, haver intervalo de lh de suspensao dos
atendirnentos.
A empresa vencedora deve manter seu(s) consultorio(s), equipamentos e
afms em boas condicfies de atendimento, garantir atendimento cordial aos
funcionarios desta Fundacao e, preferencialmente, estabelecer sistema de
atendimento por hordrio agendado, evitando filas, longos periodos de espera e
prejuizo das atividades. Implantado sistema de agendamento, a contratada deverd
informar a Contratante o seu funcionamento em ate 02 (dois) dias itteis da
assinatura do contrato.
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Devera ainda manter arquivo fisico e digital de todos os programas, laudos,
exames, atendimentos e prontuarios medicos dos funcionarios da Fundacdo de
SaCide Pnblica de Sdo Sebastido — FSPSS.

3.6 Exames Complementares: hemograma completo e glicemia jejum
E responsabilidade da empresa vencedora deste certame a realizacdo dos
exames complementares que compoem o Programa de Controle Medico de Sande
Ocupacional — PCMSO, sendo eles:
I — Hemograma completo;
II — Glicemia jejum.
Os exames devem ser realizados observando-se os termos da Natina
Regulamentadora — NR 7 e seus anexos.
Os exames poderdo ser realizados por laboratorios proprios da empresa
vencedora ou pot laboratorio conveniado a esta, devendo os criterios de
atendimento aos funcionarios seguirem as orientacties do item 3.5 deste termo.
Em sendo utilizado laboratorio conveniado, o respectivo pagamento dos
servicos devera ser feito pela empresa vencedora deste certame em todos os seus
itens, ndo configurando em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria ou
subsidiaria desta Fundacdo quanto a debitos de qualquer natureza junto a empresas
conveniadas.
A realizacdo dos exames devem constar no Atestado de Sande
Ocupacional — ASO, devendo ser arquivados no prontuario do funcionario nas
instalacr)es da empresa vencedora.
Os exames devem orientar o medico do trabalho na avaliacdo do
funcionario quanto sua aptidao ou inaptiddo ao exercicio das atividades do cargo.
Em havendo alteracoes nos resultados dos exames complementares, cabe
ao medico do trabalho que atendeu o funcionario prestar-lhes as orientacoes
necessarias, independentemente do resultado de sua avaliacdo.

4. DO QUANTITATIVO ESTIMADO
0 quantitativo compreende as necessidades de atendimento, no period() de
01 (urn) ano, considerando as seguintes estimativas:
I - 286 (duzentos e oitenta e seis) fimcionarios, considerando o nnmero de
cargos ativos na data de emissdo deste termo;
II - criacdo de 177 (cento e setenta e sete) cargos pela LC 234/2019;
III - estimativa de rescisbes, no periodo de 01 (um) ano, considerando a
media de desligamentos anual entre 2015 e 2018; <n° desligamentos 2015 + n°
desligamentos 2016 + n° desligamentos 2017 + no desligamentos 2018 14 anos =
media>
DO QUANTITATIVO ESTIMADO
Onantidade

Servico

2 6,
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PCMSO
PPRA
LTCAT
Laudo Medico de Pessoa corn
Deficiencia —PCD
Exames Clinicos Ocupacionais
Exame Complementar hernograma
Exame Complementar gliceinia jejum

1
1
1
10
612
612
612

5. PRAZO DE ENTREGA E EXECUC,A0
Os servicos deverao ser entregues mediante emissao da Orden de Servico,
emitida e assinada pela Diretoria Administrativa - DA, corn excecdo dos Exames
Clinicos Ocupacionais, Exames Complementares e Laudos PCD que deverdo ser
realizados somente quando o funcionario encaminhado apresentar o
Encaminhamento para Realizacelo de Exame Ocupacional emitido e assinado
pelo Setor de Recursos Humans da Diretoria Financeira — DF da Fundacao de
Sande Pnblica de Sao Sebastido, no qual havera indicacao dos servicos a serem
realizados.
Os prazos de execucao e entrega sao:
I — PCMSO: 45 (quarenta e cinco) dias da emissao da Ordem de Servico;
II — PPRA: 45 (quarenta e cinco) dias da emissao da Ordem de Servico;
III — LTCAT: 45 (quarenta e cinco) dias da emissao da Ordem de Servico;
IV — Laudo Medico de PCD: em ate 02 (dois) dias nteis da assinatura do
contrato, mediante encaminhamento da FSPSS;
V — Exames Clinicos ocupacionais, avaliacoes e exames complementares:
em ate 02 (dois) dias nteis da assinatura do contrato, mediante encaminhamento
da FSPSS;
Os servicos sera() fiscalizados pela Diretoria Financeira da Fundacdo de
Sande Pnblica de Sdo Sebastiao — FSPSS.

6.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1 A Contratada devera entregar todos os Programas, Laudos, AvaliacOes
e Exames de forma impressa, devendo manter, sob sua guarda, protecdo e
privacidade, prontuario medico de todos os funeiondrios atendidos, sob
responsabilidade do medico coordenador por um periodo minimo de 20 (vinte)
anos apps o desligamento do funcionario do orgao. 0 medico deverd registrar em
prontuario clinico individual os dados obtidos nos exames medicos inclusive
avaliacdo clinica e exames complementares, bem como as conclus'Oes e medidas
aplicadas.
6.2 Executar, Implantar e Coordenar todos os programas e Iaudos objetos
deste taw() e prestar assessoria a FSPSS em todo assunto pertinente a Sande,
Seguranga e Medicina do trabalho.
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6.3 Elaborar contestacbes relacionadas ao Fator Acidentario de Prevencdo/
Nexo Tecnico Epidemiologico — FAP/NTEP, e outras que se fizerem necessarias,
atraves das analise do prontuario clinic°, juntando material para laudos que serdo
encaminhados para o Setor de Recursos Humanos da Fundacao.
6.4 Devera fazer constar nos respectivos program as a identificacao,
devidos diplomas de escolatidade, registros profissionais nos orgaos de classe das
respectivas categorias e Anotacdo de Responsabilidade Tecnica - ART, quando
devido, de todos os profissionais que fardo parte dos servicos em sua execucao,
implantacdo e coordenacdo, bem como aqueles indicados.
6.5 Cuidar para que os profissionais envolvidos na execucao do objeto
deste contrato sejam devidamente preparados e orientados para o exercicio de sua
funcdo, devendo os mesmos observarem os principios eticos, a urbanidade e
educacao no tratamento dispensado aos fimcionarios.
6.6 Designar responsabilidade pelos servicos objeto deste termo somente
a profissionais devidamente habilitados, credenciados e autorizados pelos orgdos
competentes e com seas devidos registros de classe habilitados e quites bem como
suas ARTs quando o exercicio da funcao deterinimar.
6.7 Informar o Setor de Recursos Humanos, em ate 10 (dez) dias da data
de emissdo da Orden]. de Servico, cronograma de visitas tecnicas as
Unidades da Fundacao para execucao das avaliacroes necessarias a emissao
dos programas.
6.8 Responder, sempre que solicitado, a questionamentos e pareceres
requeridos pela Fundacao, sobre os programas objeto deste termo.
6.9 Prestar, sempre que consultada, todos os esclarechnentos solicitados
pela Fundacdo, bem como atender prontamente as reclarnacoes, observacoes,
criticas e sugestoes que, porventura, lhes forem apresentadas, relacionada corn a
execucao do presente Contrato.
6.10 Assumir a responsabilidade por todas e quaisquer infonnacties
necessarias ou solicitadas por autoridades constituidas referentes aos servicos e
atendimentos prestados a Contratante pela Contratada no periodo de vig6ncia do
contrato.
6.11 Manter atualizado junto a Fundacao todos os contatos telefOnicos, emails, enderecos de atendimento, do(s) estabelecimento(s) da contratada e de setts
profissionais responsaveis.
6.12 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante, ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucao do objeto deste
contrato, sobretudo no que se refere as condicOes medicas.
6.13 Ter dominio das normas e regulamentos de Seguranca e Sande do
Trabalhador, protecdo ao Meio Ambiente, Sande Ocupacional e Exames
complementares, ndo the cabendo alegacties de desconhecimento, ainda que as
mesmas na'o estejani explicitadas neste documento.
6.14 Somente executar servicos se atendidas as determinacoes do item 5
deste termo.
6.15 Substituir o profissional cuj a atuac do, permanencia ou
comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios
pela Contratante ou que deixem de atender as obrigacoes dos itens 6.5, 6.6, 6.11
e 6.11, sem prejuizo do cumprimento das demais obrigac'oes.
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6.16 Assumir o objeto deste contrato nao transferindo-o, em hipOtese
alguma sua responsabilidade ou execuedo a terceiros.
6.17 Manter, durante a vigencia do contrato, o Certificado de Regularidade
do FGTS — CRF, a prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual,
Municipal e a CNDT — Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas devidamente
atualizados.
6.18 Manter preposto, aceito pela Administracao, para representa-la na
exec-ucao do contrato (art. 68 da Lei n° 8.666/93).
6.19 Reparar, corrigir ou substituir, no todo ou em parte, as suas expensas,
o objeto do contrato em que se verificarem comprovadamente vicios, defeitos ou
incorree6es resultantes da execucdo (art. 69 da Lei no 8.666/93).
6.20 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
Administraedo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do
contrato, nao excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento pelo orgdo interessado (art. 70 da Lei n° 8.666193).
6.21 Responsabilizar-se pelos encargos traballaistas, previdenciarios,
fiscais e eomerciais resultantes da execuedo do contrato (art. 71 da Lei n°
8.666/93).
6.22 Garantir a seguranca e idoneidade das avaliaeoes.
6.23 Garantir que sejarn observadas e obedecidas as normas na forma da
Lei.
6.24 No caso de a contratada implantar sistema de horario agendado para
atendimento dos funcionarios da Fundacdo de SaUde PAblica de Sdo Sebastido, a
contratada devera informar a contratante o seu funcionamento ern ate 02 (dois)
dias uteis da assinatura do contrato para que sejam iniciados os atendimentos.
7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1 Acompanhar e fiscalizar o contrato por meio do Setor de Gestao de
Recursos Humanos da Fundacao de Sande Publica de Sao Sebastiao — FSPSS e
na ausencia, por substitutos indicado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93.
7.2 Notificar a contratada, por escrito, das eventuais irregularidades na
prestaedo dos servicos, fixando prazo para as devidas correeOes.
7.3 Emitir a Autorizaedo de Fornecimento para execuedo dos servicos.
7.4 Encaminhar os funciondrios para realizaedo dos examen conforme
orientaeoes e procedimentos do item 5 deste termo, com agendamento previo, ou
nao, a criterio da Contratada conforme orientaedo do item 3.5 deste termo.
7.5 Prestar todas as informacoes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos quando solicitadas pelos empregados da contratada encarregados da
execueao dos servicos.
7.6 Suspender a exeeuedo de quaisquer trabalhos por estarem ern
desacordo corn o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade
de tal medida.
7.7 Emitir pareceres em todos os atos da Administracdo relativos
execugdo do contrato, em especial a aplicaeao de sancoes e alteraciIes do contrato.
7.8 Supervisionar e acompanhar a execuedo dos servicos prestados pela
Contratada.
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7.9 Comprovar e relater, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestacdo dos servicos;
7.10 Determinar a contratada as providencias necessarias ao regular e
efetivo atendimento do objeto.
7.11 Realizar os pagamentos devidos nos prazos previstos.
7.12 Compromete-se a implantar os programas e aches de sande,
corretivos, preventivos e educativos, decorrentes das avaliaches identificadas pela
contratada no curso contrato.
7.13 Responsabiliza-se pelo atendimento dos trabalhadores envolvidos em
acidente de trabaiho e doencas profissionais, bem como abertura de CATs —
Comunicacdo de Acidente do Trabalho.

8. QUADRO DE VAGAS X CARGOS

ITEM

CARGO

01

Advogado

QTD
VAGAS
03

02

Agente Comunitario de Sande

78

03

Assessor Administrativo

15

04

Assistente Social

05

05

Auxiliar Administrativo

38

06

Auxiliar de Enfermagem

51

07

Auxiliar de Sande Bucal

24

08

Auxiliar de Servicos Gerais

26

09

Contador

02

10

Diretor Administrativo

01

11

Diretor de Atencdo Basica

01

12

Diretor de Atengdo Especializada

01

13

Diretor Financeiro

01

14

Diretor Presidente

01

15

Diretor de Sande Bucal

01

16

Diretor Vice-Presidente

01

17

Diretor de Urgencia e Emergencia

01

18

Enfermeiro
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19

Farmaceutico

10

20

Fisioterapeuta
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21

Fonoaudiologo

03

22

Gestor de Recursos Humans

01

23

Medico (Clinico GerallGeneralista) 20 horas

04

24
25

Medico (Clinico GerallGeneralista) 30 horas

02

Medico (Clinico GerallGeneralista) 40 horas

12

Medico Especialista (Ginecologista) 20 horas
Medico Especialista (Pediatra) 20 horas
Medico Especialista (Psiquiatra) 20 horas
Medico Especialista (Reumatologista) 20 horas
Medico Especialista (Neurologista) 20 horas
26

23

Medico Especialista (Geriatra) 20 horas
Medico Especialista (Infectologista) 20 horas
Medico Radiologista/Ultrassonografista 20 horas
Medico Especialista (Urologista) 20 horas
Medico Especialista (Ginecologista) 30 horas

27

Medico Especialista (Pediatra) 30 horas
Medico Especialista (Ginecologista) 40 horas

03
02

28

Medico Especialista (Pediatra) 40 horas

29

Motorista

04

30

Nutricionista

01

31

Odontologo

17

32

PsicOlogo

06

33

Recepcionista

34

34

Supervisor Tecnico Administrativo

15

35

Tecnico em Enfermagem

14

36

Tecnico em Farm acia

18

37

Tecnico em Seguranca do Trabalho

02

38

Terapeuta Ocupacional

03
TOTAL

463
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9. UNIDADES DE ATENDIMENTO E ENDERECO

i-0A

UNIDADE

1

USF JARAGUA

0

2
3

USF CANTO DO
MAR
USF ENSEADA I
USF ENSEADA II
UBS ENSEADA
USF MORRO DO
ABRIGO

4
UBS MORRO DO
ABRIGO
5

6

7

USF PONTAL DA
CRUZ
CENTRO DE
AIEK AO
PSICOSSOCIAL CAPS I
CENTRO DE
-O
ATENc A
PSICOSSOCIAL
ALCOOL E
DROGAS - CAPS
AD

ENDERECO
R. das Hortencias, n° 117,
117
Jaragua CEP 11.600-536
Rua Olavo Bilac, 198 - Canto
do Mar CEP 11.601-018
Rua Maximiliano dos Santos
,
38 - Enseada - CEP 11.602-352

TELEFONE

RESPONSAVEL

(12) 3861-1838

Ent' Catia Santos

Enfa Ana Paula
Raikov
Enfa Elaine da Silva
(12) 3861-1100 Er& Vaneska Cabral
(12) 3861-2139

Rua Bernardo Cardim Neto, 34
- Morro do Abrigo, CEP 11604- (12) 3862-1812
186
Rua Francelizio de Oliveira
Coelho, 900 - Pontal da Cruz CEP 11606-160

(12) 3892-5005

Ent' Karen Soares

Enfa Rosanete dos
Santos

Rua nod, 294, - Pontal da Cruz
(12) 3892-3470
- CEP 11606-124

Carla Brasil

Rua Manoel Vitorio Nardi N°
'
(12) 3892-5939
33, Praia Deserta - CEP 11608(12) 3892-5936
009

Carla Brasil

8

USF CENTRO

Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
486 - Vila Amelia - CEP 11609- (12) 3892-4331
003

En? Daniele
Monique

9

CENT RO DE
SAUDE II DR.
CARLOS
ALBERTO
CAMARA LEAL
OLIVEIRA

Rua Marechal Floriano Peixoto,
n° 163, Centro — CEP 11.609- (12) 3892-6044
018

Cibele Moraes
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10

11

12

SEDE
Rua Prefeito Mansueto Pierotti,
ADMINISTRATIV
391, Primeiro Andar - Centro A DA FUNDACAO
CEP 11609-003
DE SAT1TDE
USF ITATINGA I
USF ITATINGA II
USF OLARIA
USF
Avenida Itatinga, 280,
VARADOURO
Topolandia
- CEP 11610-172
UBS
TOPOLANDIA
REABILITACAO
TOPOLANDIA
CEMIN
USF
Rodovia Dr. Manoel Hipolito
BAREQUECABA do Rego, 610 - CEP 11612-550

13

USF MARESIAS I
e II

14

USF
BOIcUCANGA I E
II
UBS
BOIQUCANGA
CIAMA

15
16
17
18
19
20

la:12,n3

Rua Sebastido Roman Cesar Maresias - CEP 11628-228

(12) 3891-3442

Dr. Carlos Craveiro

(12) 3891-4917
Sidnea Caneiro
(12) 3891-4914 En? Shirlei Alcantara
(12) 3891-4947 Enf Adilson Oliveira
(12) 3891-4930

Enfa Giliane Alves

(12) 3891-4980

Enf. Oscar

(12) 3891-4909

Priscila Parodi

(12) 3891-4992

Elaine Neves

(12) 3862-7077

En? Silvia Teofilo

En? Debora Carvalho
Enri Luciana
(12) 3865-6605
Cordeiro
(12) 3865-4103

Rua Tropicanga, 22 Boicucanga - CEP 11.618-369
(12) 3865-2458

Ent' Ivone de
Oliveira
Iza Con-ea
Enfi Valeska

Rua Bandeirantes, 55 - Camburi
- CEP 11.619-368
USF BARRA DO Travessa Zeferino Marques, n°
66, Barra do Sahy
SAHY
Av. Benedito Isidoro De
Moraes, 175, Juquei - CEP
USF JUQUEHY I
11623 -286
Rodovia Rio Santos KM 178,
USF JUQUEHY II
900 - Juquei - CEP 11.623-100
USF BARRA DO Rua: Olinda, 75 - Barra do Una
UNA
- CEP 11624-352
Rua: Penapolis SIN, Boraceia USF BORACEIA
CEP 11626-312
USF CAMBURY

(12) 3865-4121 Enf a Ana Notaroberto
(12) 3863-7127 Enf Ligia da Silveira
(12) 3863-2030 Enf Paulo de Alencar
(12) 3863-3084

En? Ariadne da
Silveira

(12) 3867-1331

Enf Andreia Costa

(12) 3867-6109

En? Dayane
Micheski

10. QUANTIDADE ESTIMADA
Servico

Quantidade
1

PCMSO
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PPRA
LTCAT
Laudo Medico de Pessoa coin
Deficiencia — P CD
Exames Clinicos Ocupacionais
Exame Complementar hemograma
Exame Complementar glieemia jejum

1
1
10
612
612
612

11. ATRIBUICOES DOS CARGOS

ADVOGADO
Representar a Fundacdo judicial e extrajudicialmente, em ambito forense e administrativo,
atendendo as convocacoes, no sentido de desempenhar a representatividade juridica; Avaliar
provas documentais e orals; Realizar audiencias; Emitir pareceres sobre assuntos de natureza
juridica; Exercer as funcoes de consultoria juridica da Entidade de forma geral; Participar de
rennioes e, como docente ou discente, de palestras, seminarios, congressos corn o intuito de
representar a Fundacdo. Opinar sobre a forma de curaprimento de decisoes judiciais; Propor a
Diretoria Executiva as medidas que julgar necessarias a adequacao do servico aos ditames
legais. Prestar assessoramento juridico. Propor acoes conopetentes, contestar, atuar de forma
ampla. Outras atribuicOes relativas a profissao definidas por Lei propria, pelo conselho ou orgdo
representativo da classe e que estejam em consonancia corn o servico pUblico.

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
0 agente comunitario de saude tern como atribuicao o exercicio de atividades de prevengdo de
doencas e promocdo da saude, mediante acoes domiciliares ou comunitarlas, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade coin as diretrizes do SUS e legislacdo da area da
saude, corn as familias em uma base geografica definida sob supervisao da Secretaria da Sande.
Sao consideradas atividades do agente comunitario de saude a utilizacao de instrumentos para
diagnostic° demografico e sociocultural da comunidade, a promocdo de acoes de educacao para
a saude individual e coletiva, o registro, para fms exclusivos de controle e planejamento das
acoes de saude, de nascimentos, obitos, doengas e outros agravos a saude, o estimulo a
participacao da comunidade nas politicas pUblicas voltadas para a area da saude, a realizacao
de visitas domiciliares periodicas para monitoramento de situacoes de risco das familias e, a
participacao em acoes que fortalecarn os elos entre o setor saude e outras politicas que
promovam a qualidade de vida. Participar de atividades programadas pela equipe de saude,
estando sob supervisdo tecnica do enfermeiro da equipe. Cumprir corn sua prograanacao di 'aria,
visitas, atividades de educacao em saude, atividades administrativas, reunioes da equipe,
produzir relatorios, participar de eventos, reuniCies, cursos de interesse teethe() e de seu papel
na comunidade de atuacdo; seguir orientacao de Procedimento Operational Padrao definido
pela Fundacdo de Satde e das normativas da Sailde da Familia do Ministerio da SaUcle.
Cadastrar todos os individuos de sua area de atuacdo e manter os cadastros atualizados e
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detalhados corn registros de dados relatives as suas atribuiches, para fim exclusivo de controle
e de planejamento das aches de sande. Orientar as familias quanto a utilizacao dos servicos de
sande disponiveis. Realizar atividades programadas e de atencao a demanda espontanea.
Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as familias e individuos sob sua
responsabilidade, considerando os criterios de risco e vulnerabilidade, mantendo como
referencia a media de uma visita/familia/mes. Desenvolver aches que busquern a integracao
entre a equipe de sande e a populacao da respectiva area de atuacao. Desenvolver atividades de
prornocao da sande, de prevencao das clomps e agravos e de vigilancia a sande, por meio de
visitas domiciliares e de aches educativas individuais e coletivas nos domicilios e na
comunidade, partir dos referenciais da Educacdo Popular em Sande, mantendo a equipe
informada, principalmente a respeito das situaches de risco. Estar em contato pennanente corn
as familias, desenvolvendo aches educativas, visando a promocdo da sande e prevencao das
doenca.s, de acordo coin o planejamento da equipe. Estimular a participack da comunidade nas
politicas pnblicas voltadas para a area da sande. Utilizar instrumentos para realizac'do de
diagnostic° demografico e socio cultural da comunidade. Realizar visitas domiciliares regulates
e periodicas para acompanhamento, especialmente, das gestantes no pre natal, no parto e no
puerperio, da lactante, nos seis meses seguintes ao parto, da crianca, do adolescente, da pessoa
idosa, da pessoa corn sofrimento psiquico, da pessoa corn dependencia qufinica, da pessoa corn
sinais ou sintomas de alteracdo na cavidade bucal, nos grupos de homossexuais e transexuais,
e demais pacientes que demandarem tratamento diferenciado e regular. Realizacdo de visitas
domiciliares regulates e periodicas para identificacdo e acompanhamento, especialmente dos
grupos de major vulnerabilidade, do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da populacao
de risco, conforme sua vulnerabilidade, e em consonancia corn o previsto no calendano
nacional de vacinacdo. Acompanhamento de condicionalidades de programas socials, em
parceria corn os Centros de Referencias de Assistencia Social (CRAS). Realizar aches de forma
integrada coin o Agente de Combate as Endemias, nos termos da Lei 13.595/2018. Outras
atribuiches relativas a profissao definidas por Lei propria e/ou ato normativo regulamentador
do orgao competente, e ainda pelo conselho ou orgao representativo da classe e que estejam em
consonancia corn o servico public°.
ASSISTENTE SOCIAL
Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, pianos,
programas e projetos socials que atendam as necessidades e interesse da populacao Municipal.
Elaborar, implernentar, executar e avaliar politicas sociais junto a orgaos da Administracao
Pnbilea, direta ou indireta, empresas, entidades e organizaches populates. Elaborar, coordenar,
executar e avaliar pianos, programas e projetos que sejam do ambito de atuacao do Servico
Social corn participacdo da Sociedade Civil. Encaminhar providencias e prestar orientacao
social a individuos, grupos e a populacao. Orientar individuos e grupos de diferentes segmentos
socials no sentido de identificar recursos e de fazer use dos mesmos no atendimento e na defesa
de seus direitos. Planejar, organizar e administrar beneficios e Servicos Socials. Planejar,
executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para andlise da realidade social e para
subsidiar aches profissionais. Prestar assessoria e consultoria a Orgdos da Adrninistracdo
Publics direta e indireta, empresas privadas e outras entidades corn relacdo a pianos, programas
e projetos do 'ambito de atuacao do Servico Social. Prestar assessoria e apoio aos movimentos
socials em materia relacionada as politicas socials no exercieio e na defesa dos direitos eivis,
politicos e sociais da coletividade. Planejamento, organizacdo e administracdo de Servicos
Socials e de Unidade de Servico de Sande. Realizar estudos socioeconomicos corn os usuarios
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para fins de beneficios e servicos socials junto a organs da Administracao PAblica direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades. Coordenar seminarios, encontros, congressos e
eventos assemelhados sobre assuntos de Servico Social. AfribuicOes desenvolvidas junto a area
de recursos humans. Outras atribuicOes relativas a profissdo definidas por Lei propria, pelo
conselho ou orgdo representativo da classe e que estejam em consonancia corn o servico
gabbed:).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Executam servicos de apoio; atendem aos usuarios, fornecendo e recebendo informaciaes sobre
servicos; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessario referente
aos mesmos; preparam relatorios e planilhas; executam servicos gerais de escritorios.
Registram a entrada e saida de documentos; triam documentos, distribuem documentos;
conferern dados e datas, verificarn documentos conforme normas; identificam irregularidades
nos documentos; submetem pareceres para apreciacao da chefia; classificam documentos,
segundo criterios pre-estabelecidos; arquivam documentos conforme procedimentos; digitam
textos e planilhas; preenchem formularios; preparam minutas; coletam dados; confeccionam
organogramas, fluxogramas e cronogramas; redigem atas; elaborarana correspoudencia;
localizam processos; encaminham protocolos interns; atualizam cadastros; atualizam dados do
piano anual; confeccionam oficios e memorandos; fornecem informacoes sobre servicos;
identificam a natureza das solicitacOes dos clientes; registrar reclamacoes dos usuarios;
controlam material de expediente; demonstrar habilidade de redacao; demonstrar precisdo de
linguagem; executar outras atribuic6es afins.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM/ TECNICO DE ENFERMAGEM
Atribuicoes comuns: Compreende os empregos que se destinam a executar, sob supervisdo do
enfermeiro, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo as necessidades basicas dos pacientes,
bem como a participacao em nivel de execucdo simples, em processo de tratamento. Participar
da equipe de saiide, auxiliando o enfermeiro e o tecnico de enfermagem na execucdo dos
programas de educacdo par a saUde; Executar acoes de tratamento simples; Reconhecer o estado
do usuario sob seus cuidados; Auxiliar na recepcdo, admissdo e alta do usuario; Observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nivel de sua qualificacao; Executar tratamentos
especificamente prescrito, ou de rotina alem de outras atividades de enfeiinagem; Prestar
cuidados de higiene e conforto ao paciente; Fazer curativos de pequena complexidade, fazendo
assepsia do ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; Aplicar vacinas, segundo
orientacdo superior, zelando pelas condigoes adequadas de armazenamentos do estoque de
vacinas, verificando e registrando diariamente a temperatura do refrigerador, bem como
limpando-o periodicamente; Verificar a temperatura, pressdo arterial pulsacdo e peso dos
clientes, empregando tecnicas e instrumentos apropriados, informando e registrando os
resultados aferidos; Orientar pacientes em assuntos de sua compet8n.cia, preparando os
pacientes para consultas e exames; Auxiliar no preparo do material a ser utilizado em consultas,
bem como no atendimento aos pacientes; Orientar os pacientes no pos-consulta, quando ao
cumprimento das prescricoes de enfermagem e prescric5es medicas; Auxiliar no controle de
estoque dos medicamentos, materials e instrumentos medicos e cirdrgicos, a fim de solicitar
reposicao, quando necessino; Fazer visitas domiciliares, a escolas, creches e instituicOes afins,
segundo programacdo estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse do
36

FUNDACAO DE SAUDE PfIBLICA DE SAO SEBASTIAO
Lei Compiementar

3

servico; Fazer mobilizacdo (eontencdo), sob prescrica'o medica e orientacao do enfer neiro;
Auxiliar no atendimento da populacdo em programas de ernergencia; Attar nas atividades
coletivas programadas; Efetuar notificacao, controle e busca ativa de suspeitos e/ou
comunicantes de doengas sob vigilancia ou de notificagdo compulsoria; Manter o local de
trabalho limpo e arrumando; Participar dos Procedimentos pos-morte; Cumprir o codigo de
deontologia de enfermagem. Participar do gerenciamento dos insumos necessarios para o
adequado funcionarnento da Unidade de Sande. Atribuicdo especifica do tecnico em
enfermagem: Assistir ao Enfermeiro: no planejamento, programacdo, orientacao e supervisdo
das atividades de assistencia de Enfermagem; a prestacdo de cuidados diretos de Enfermagem
a pacientes em estado grave; na prevencao e controle das doencas transmissiveis em geral ern
programas de vigilancia epiderniologiea; na prevengdo e controle sistematico da infeecdo
hospitalar; na prevencdo e controle sisternatico de danos fisicos que possam set causados a
pacientes durante a assistencia de sande; na exec-Lica° dos programas e participacdo nas
atividades de assistencia integral a sande individual e de grupos especificos, particularmente
daqueles prioritarios e de alto risco; e programas de higiene e seguranca do trabalho e de
prevencdo de acidentes e de doencas profissionais e do trabalho. Executar atividades de
assistencia de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e as referidas no Art. 9° do
Decreto 94.406/87; integrar a equipe de sande. Outras atribuicoes relativas a profissao
definidas por Lei propria, pelo conselho ou orgdo representativo da classe e que estejam em
consonancia corn o servico pane°.
AUXILIAR DE SAtiTDE BUCAL
Compreende os empregos que tern como atribuicao auxiliar o clicurgido dentista no atendimento
ambulatOrios odontologicos, been como executar
a pacientes, seja em: consultor-jos,
tarefas administrativas, realizar acties de pronnocdo e prevencdo em sande bucal. Atribuicties
tipicas: Organizar agenda clinica do consultorio odontolOgico; Receber, registrar e encaminhar
pacientes para atendimento odontologico; Preencher fichas corn dados individuals dos
pacientes, been como boletins de inforrnacOes odontolOgicas; Informar os horarios de
atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; Controlar fichario e arquivo de
documentos relativos ao historic° dos pacientes, organizando-os e mantendo-os atualizados,
para possibilitar ao cirurgido-dentista consulta-los, quando necessario; Providenciar a
distribuicdo, reposicdo e controle de estoques de medicamentos, de aeordo corn orientacao
superior, sempre atento ao prazo de validade dos rnesmos; Receber, registrar e encaminhar
material para exame de laboratorio; Auxiliar o cirurgido-dentista no preparo do material a set
utilizando na consulta; Colaborar na orientacao ao public° em campanhas voltadas a sande
bucal, ou de interesse pnblieo; Proceder a desinfeccoes e lavagem e esterilizacdo de materials
e instrumentals odontologicos utilizados; Revelar e montar radiografias intra-orais; Preparar o
paciente para o atendimento, auxiliando o cirurgido-dentista e/ou THD na instrumentacdo junto
a cadeira operatoria, bern como promovendo o isolamento do campo operatOrio; Selecionar
moldeiras, confeccionando modelos em gesso; Aplicar metodos preventivos para controle da
cane (unidades de sande e ambientes comunitarios); Zelar pela conservacao e limpeza dos
utensilios, equipamentos odontologicos e das dependencias do local de trabalho; Executar
outras tarefas afins; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a sande bucal,
destinada as laminas, grupos ou individuos, juntamente corn os demais membros da equipe da
Unidade de Satide, buscando aproximar e integrar aches de saude de forma multidisciplinar,
mediante planejamento local e protocolos de atencdo a sande; Participar do gerenciamento dos
insumos necessarios para o adequado funcionamento da Unidade de Sande. Outras atribuicoes
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relativas a profissdo definidas por Lei propria, pelo conselho ou Orgdo representativo da classe
e que estej am em consonancia corn o servico pnblico
CONTADOR
Compreende os empregos que se destinam a executar atividades de contabilidade geral, visando
assegurar que todos os relatorios e registros sejam feitos de acordo com os principios e normas
contabeis e legislacao pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos
pelo orgdo pallet). Outras atribuic6es relativas a profissdo definidas por Lei prOpria, pelo
conseiho ou Orgdo representativo da classe e que estejarn em consonancia corn o servico pallet)
ENFERMEIRO
Atribuicoes comuns: Destinam-se a planejar, organizar, supervisionar coordenar, executar os
servicos de enfermagem em postos de sande e unidades assistenciais, bem coma participar da
elaboracdo e execucao de programas de sande pnblica. Realizar consultoria, auditoria e consulta
de enfermagem. Atribuictles tipicas: Elaborar piano de enfermagem a partir de levantamento e
analise das necessidades prioritarias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar,
organizar, coordenar, executar, avaliar e dirigir os servicos de enfermagem, atuando tecnica e
administrativarnente, a fim de garantir um elevado padrdo de assistencia; Desenvolver tarefas
de enfertnagern de maior complexidade na execucao de programas de sonde pnblica e no
atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sOcio sanitarios da comunidade
a ser atendida pelos programas especificos de sande; Estabelecer programas para atender as
necessidades de sande da comunidade, dentro dos recursos disponiveis; Realizar programas
educativos em sande, ministrando palestras e coordenando reunities, a fim de motivar e
desenvolver atitudes e habitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na
execucao das atribuicties tipicas da classe; Controlar o padrao de esterilizacao dos
equipamentos e instrumentos utilizados, hem como supervisionar a desinfeccao dos locals onde
se desenvolvem os servicos medicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes tecnicos e
relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observacoes e sugerindo medidas para
implantacao, desenvolvimento e aperfeicoamento de atividades em sua area de atuacao;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua area de atuacao;
Participar das atividades de treinamento e aperfeicoaniento de pessoal teethe() e auxiliar,
realizando-as em servico ou ministrando aulas e palestras, a fun de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos hutnanos em sua area de atuacao; Participar de grupos
de trabalho e/ou reunities corn unidades da Prefeitura e outras entidades pnblicas e particulares,
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposicOes sabre situaciies e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugesthes, revisando e discutindo trabalhos tecnicocientificos, para fins de formulacao de diretrizes, pianos e programas de trabalho afetos ao
Municipio; Participar de canapanhas de educacao e sande; Dirigir o orgdo da instituicdo de
sande pnblica, e chefiar servico e/ou unidades de enfermagem; organizar e clirigir servicos de
enfermagem e suas atividades tecnicas e auxiliares; Elaborar e atualizar manual de enfermagem
(normais, rotinas e procedimentos) que vise a melhoria da assistencia de enfermagem; Definir
e avaliar a previsao e distribuir dos recursos humanos, materials e custos necessarios a
assistencia de enfermagem; Planejar e executar os trabalhos diretos de enfermagem ao usuario
em grave, que exijam conhecimentos cientificos adequados e capacidade de tomar decisoes
imediatas; Realizar avaliacao de complexidades das atividades de enfeirnagern delegando-as
sob sua supervisao; Participar no planejamento, execucao, supervisdo e avaliacao; Participar de
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equipes na comissdo etica em sande; Participar na elaboracdo de normas, rotinas e
procedimentos dos servicos de sande; Colaborar na elaboracab e oficializacdo do sistema de
referencia e contrarreferencia no atendimento a sande da populacab; Participar em projetos de
construcdo e reformas de unidades de sande; Controlar e distribuir medicamentos controlados;
Participar na prevencdo e controle sistematico da infeecao hospitalar; Participar dos
procedimentos relativos a vigilancia epidemiologica e sanitaria em todas as suas etapas;
Participar nos programas de fonnacdo e desenvolvimento dos demais elementos da equipe de
satde; Participar no programa de higiene e seguranca do trabalho; Acompanhamento da
evolucao e do trabalho de parto, execucdo e assistencia obstetrica em situacdo de emergencia e
execucdo do parto sem distocia; Registrar todos os procedimentos e condutas de enfermagem;
Consulta, presericdo de assistencia de enfeiinagem e cuidados diretos de enfermagem a
pacientes graves corn risco de vida; Prescricdo de medicamentos, previamente estabelecidos em
programas de sande pUblica e em rotina aprovada pela instituicao de sande e registrado em
cartorio; Coordenar e participar da equipe de atendimento-pre-hospitalar, inclusive fazendo
parte das remocoes da ambulancia UTI; Participacdo na elaboracdo de medidas de prevencdo e
controle sistematico de danos que possam ser causados aos pacientes; Participar do
desenvolvimento de tecnologia apropriada a assistencia de sande; Cumprir e fazer cumprir o
codigo de deontologia da enfermagem. Outras atribuicOes relativas a profissao definidas par
Lei propria, pelo conselho ou orgdo representativo da classe e que estejam em con_sonancia corn
o servico publico. Atribuicifies especificas para os Enfermeiros que trabalharem na Equipe da
Estrategia da Sande da Familia: Elaborar piano de enfermagem a partir de levantamento e
analise das necessidades prioritarias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar
e dirigir os servicos de enfermagem, atuando teenica e administrativamente, a fun de garantir
um elevado padrdo de assistencia; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade
na execucab de programas de sande pnblica e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar
e analisar dados sociossanitarios da comunidade a ser atendida pelos programas especificos de
sande; estabelecer programas para atender as necessidades de sande da comunidade, dentro dos
recursos disponiveis; realizar programas educativos em saftde, ministrando palestras e
coordenando reunioes, a fim de motivar e desenvolver atitudes e habitos sadios; supervisionar
e orientar os servidores que auxiliem na execucdo das atribuicOes tipicas da classe; controlar o
padrao de esterilizacdo dos equipamentos e instrumentos utilizados, hem comp supervisionar a
desinfeccdo dos locais onde se desenvolvem os servicos medicos e de enfermagem; elaborar
pareceres, informes teenicos e relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observacoes e sugerindo medidas para implantacdo, desenvolvimento e aperfeicoamento de
atividades em sua area de atuacdo; participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes a sua area de atuacdo; participar das atividades de treinamento e
aperfeicoamento de pessoal teenier) e auxiliar, realizando-as em servico ou ministrando aulas e
palestras, a fiat de contribuir para o desenvolvimento qualitative dos recursos humanos em sua
area de atuacao; participar de grupos de trabalho e/ou reunioes corn unidades da Prefeitura e
outras entidades palicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposicoes sobre situacoes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestoes,
revisando e discutindo trabalhos t6cnico-cientificos, para fins de fonnulacdo de diretrizes,
pianos e programas de trabalho afetos ao Municipio; realizar outras atribuicbes compativeis
corn sua especializacdo profissional. Outras atribuicoes relativas a profissdo definidas por Lei
prOpria, polo conselho ou &gal° representativo da classe e que estejam em consonancia corn o
servico pnblico.
FARMACE TI C 0
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Responder tecnicamente pela unidade ern que estiver prestando servicos famaceuticos,
devendo supervisionar e/ou dar apoic teenico a outra unidade, em caso de necessidade. Executar
servicos de gerenciarnento, organizacaa e controle
todas as etapas do rick/ da Assistencia
Fatniaeutica (seleck, programacdo, aquisicAo, arrnazenamento, distribuicdo e a utilizacdo por
meio da dispensacdo e uso) de todos medicamentos padronizados ou riAo padronizados,
inclusive controlados pela Portatia riO 344/98 e dos componentes especializado e estrategico da
Assist-ncia fannaceutica., a-16m dos insumosimateriais correlatos. Cumprir corn as boas praticas
de dispensacao e rotinas da Politica de Assistencia Farmacutica, seguind.o a legisiacdo vigente
e atribuicoes relativas a prolissao, defmidas por Lei prapria, pelo Conseiho e quo estejam em
consonancia corn a servico pUblico e privado. Participar ativanaente na irnpla-ntacao e na
de-senvolvimento da Farmacia Clf-nica. par meio do consultario farmacesutico, assistencia
domiciliar em equipe multidisciplinar ou orientando quarto ao usa, a guarda,
administrack e descarte de medicamentos e correlatos, corn vistas a promocdo do use racional
de medicamentos. Participar ativamente nas equipes muitidisciplinares de terapia riutrieional e
equipes de assistencia domicillar diversas, tail coma: Programa de Saiide da
(PSI-7),
Comissdo de Terapia Oncologia (CTO), Comissdo de Ensino e Pesquisa (CEP), ComissAo de
Suporte Nutricional (C-NS), ComissAo de Controle de hafeccdo Rospitalar (CCM), ComissAo
de Padronizacdo de Medicamentos e Equipamentos Medico-Fiospitalares (COPAME) e outras;
Prestar infarmacoes sabre as medicamentos e problemas relacionados aos mesnaos, propondo
aos demais membros da equipe de sai:Ide, as mudancas necessaries ra obtencAo do resultado
desejado; Oriental' as laminates elau paciente quanta ao adequado use e armazenmento do
mcdicamento, Canto no tratamento ambuiatorial, quanta no hospitaiar, inclusive no momento de
alta hospitaiar, Participar des atividades de satde coletivas, contribuindo para melhorar a
a.tencAo de assistencia an municipe, Coletar, monitorar e analisar dados dos indicadores
pertinentes ao andamento da Assiste'ricia FarrnaCoutica Prestar assistencia tecnica obrigatoria
io servico fixo e mo-vel de atendimento de urg,-'ncia e emerge‘ncia, podendo responder teeniea
e emnulativamente pelo tnesrno servico, se ja responsavel pela farmacia privativa da inesma
instiwicdo, exceto se a referid.o servico estiver vinculado a tuna empresa terceirizada, caso ern
que esta devera canter obrigatoriamente corn assistencia tecnica farmace.utica. prdpria. Outras
atribuicties relativas a profissdo definidas por Lei propria, pelo Conseiho ou orgdo
representativo da classe e clue estejam em consonancia corn o servico pdblico.
FISIOTERAPEUTA
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificacdo einetica e
movimentacao, de pesquisa de reflexos, provas de esforco e de atividades, para identificar o
nivel de capacidade funcional dos orgdos afetados; Planejar e executer tratamentos de afeccOes
reumaticas, osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedulares,
poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurogenas e de nervos perifericos, miopatias e
outros; Atender a anaputados, preparando o coto e fazendo treinamento corn pi-Mese, para
possibilitar a movimentacdo ativa e independente dos memos; Ensinar aos pacientes exercicios
corretivos para a coluna, os defeitos dos pes, as afeccoes dos aparelhos respiratorio e
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercicios ginasticos especiais a fim de
promover correcOes de desvios posturais e estimular a expansdo respiratoria e a circulacdo
sangulnea; Proceder ao relaxamento e aplicacdo de exercicios e jogos corn pacientes
portadores de problernas psiquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga
ou a liberacdo da agressividade e estimular a sociabilidade; Efetuar aplicacdo de ondas curtas,
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ultra-som e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminal- com
a dor; Aplicar massagens terapeuticas, utilizando friecao, compressaa e movimentacao com
aparelhos adequados ou com as mans; Elaborar pareceres, informes tecnicos e relatorios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observacoes e sugerindo medidas para implantagdo,
desenvolvimento e aperfeicoamento de atividades em sua area de atuacao; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua area de atuacao; Participar
das atividades de treinamento e aperfeicoamento de pessoal tecnico e auxiliar, realizando-as em
servico ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua area de atuacao; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniOes
com unidades da Prefeitura e outras entidades pUblicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposigeies sobre situaciks e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugest"Oes, revisando e discutindo trabalhos tecnico-cientificos, para fins
de formulacdo de diretrizes, pianos e programas de trabalho afetos ao Municipio; Participar de
campanhas de edueacao e saUde; Realizar outras atribuicoes compativeis corn sua
especializaedo profissional. Outras atribuicoes relativas a profissao definidas por Lei propria,
pelo conselho ou orgdo representativo da classe e que estejam em consonancia corn o servico
public°.
FONOMTDIOLOGO
Descried.° sintetica: Compreende os cargos que se destinam a prestar assistencia
fonoaudiologiea a populacdo nas diversas unidades municipais de sadde, para restauracao da
capacidade de comunicacao dos pacientes. Atribuiceies tipicas: Avaliar as deficiencias dos
pacientes, realizando exarnes foneticos, da linguagem, audiometria, alern de outras tecnicas
proprias para estabelecer piano de tratamento ou terapeutico; Elaborar piano de tratamento dos
pacientes, baseando-se nos resultados da avallacao do fonoaudiologo, nas peculiaridades de
cada caso e se necessario, nas informacoes medicas; Desenvolver trabalho de prevencdo no que
se refere a area de comunicacao escrita e oral, voz e audicao; Desenvolver trabalhos de correcao
de clistdrbios da palavra, voz, linguagem e audiedo, objetivando a reeducacdo neuromuscular e
a reabilitaedo do paciente; Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a
evolucab do processo e promovendo os ajustes necessarios na terapia adotada; Promover a
reintegracao dos pacientes a familia e a outros grupos socials; Elaborar pareceres, informes
- es e sugerindo
tecnicos e relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observacO
medidas para implantacdo, desenvolvimento e aperfeigoamento de atividades em sua area de
atuacao; Participar da equipe de orientacdo e planejamento escolar, inserindo aspectos
preventivos ligados a fonoaudioiogia; Participar das atividades administrativas, de controle e
de apoio referentes a sua area de atuacao; Participar das atividades de treinamento e
aperfeicoamento de pessoal tecnico e auxiliar, realizando-as em servico ou ministrando aulas e
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
area de atuacao; Participar de grupos de trabalho e/ou reunioes corn unidades da Prefeitura e
outras entidades pUblicas e particulares, realizando estudos, emitindo ou fazendo exposieties
sobre situagoes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestoes, revisando e
discutindo trabalhos tecnico-eientificos, para fins de formulacdo de diretrizes, pianos e
programas de trabalho afetos ao Municipio; Realizar outras atribuic-6es compativeis corn sua
especializacao profissional. Outras atribuicoes relativas a profissao definidas por Lei propria,
pelo conseiho ou orgao representativo da classe e que estejam em consonancia corn o servico
public°.
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GESTOR DE RECURSOS HUMANOS
Gerenciam atividades de departamentos ou servicos de pessoal, recrutamento e selecao, cargos,
empregos, salarios, beneficios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o
desenvolvimento do trabalho das equipes. Assessoram diretoria e setores da empresa em
atividades como planejamento, contratacOes, negociacks de relagOes humanas e do trabalho.
Coordenam sistemas de avaliacao de desempenho e geram piano de beneficios e promovem
acOes de qualidade de vida e assistencia aos empregados. Atuam em eventos corporativos e da
comunidade, representando a empresa. Outras atribuicoes relativas a profissao definidas por
Lei pi-alpha, pelo conselho ou &go representativo da classe e que estejam em consonancia corn
o servico public°.

MEDICO (CLINICO GERAL/GENERALISTA)
Realizar consultas clinicas aos usuarlos de sua area adstrita; Participar das atividades de grupos
de controle de patologias como hipertensos, diabeticos, de sande mental, e outros; Executar
acOes de assistencia integral em todas as fases do eiclo de vida: crianca, adolescente, m-alher,
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Sande da Familia- USF e,
quando necessario, no domicilio; Realizar atividades clinicas correspondentes as areas
prioritarias na intervencdo na Atencao Basica, defmidas na Norma Operacional da Assistencia
a Sande- NOAS 2001; Realizar busca ativa das doencas infecto contagiosas; Aliar a atuacdo
clinica a pratica da sande coletiva; Realizar primeiros cuidados nas urgencias e emergencias
clinicas, fazendo a indicacdo para a continuidade da assistencia prestada, acionando o servico
destinado para este fim; Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de urn sisterna de
referencia e contra referencia para os casos de major complexidade ou que necessitem de
internacao hospitalar; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Promover a imunizacao de
rotina, das criancas e gestantes encaminhando-as ao servico de referencia; Verificar e atestar
obito; Emitir laudos, pareceres e atestados sabre assuntos de sua competencia; Supervisionar
os eventuais componentes da familia em tratamento domiciliar e dos pacientes corn tuberculose,
hanseniase, hipertensao, diabetes e outras doencas cranicas; Acompanhar o crescimento e
desenvolvimento das criancas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, especialmente criancas menores de
01 (um) ano, consideradas em situacao de risco; Identificar e encaminhar gestantes para o
servico de pre-natal na Unidade de Sande da Familia; Realizar ac6es educativas para prevencda
do cancer cervico uterino e de mama encaminhando as rnulheres em idade fertil para a
realizacao de exames periadicos nas unidades de referencia; Outras acoes e atividades a serem
definidas de acordo corn prioridades locais durante a desenvolvimento do Programa. Conhecer
as realidades das familias pelas quaffs sac) responsaveis, corn enfase nas suas caracteristicas
sociais, econamicas, culturais, demograficas e epiderniolagica; Identificar os problemas de
sande e situacOes de risco mais comuns aos quaffs aquela populacao esta exposta; Promover a
interacao e integracao corn todas as acOes executadas pela estrategia de Sande da Familia corn
os demais integrantes da Equipe da Unidade de Sande da Familia; Elaborar, corn a participacdo
da comunidade, urn piano local para o enfrentamento dos problemas de sande e fatores que
calocam em risco a sande; Executar, de acordo corn a sua atribuicao profissional, os
procedimentos de vigilancia epidemiologica, nas diferentes fases do ciclo da vida; Valorizar a
relacdo corn o usuaria e corn a familia, para a criacdo de vinculo de confianca, de afeto de
respeito; Resolver 85% dos problemas de sande bucal no nivel de atencao basica; Garantir
acesso a continuidade do tratamento dentro de um sisterna de referencia e contra referencia para
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os casos de major complexidade; Prestar a assistencia integral a populacao adscrita,
respondendo a demanda de forma continua e racionalizada; Coordenar, participar de e/ou
organizar grupos de educacao para sande; Promover Noes intersetoriais e parcerias corn
organizacries formals e informais existentes na comunidade para o enfrentamento dos
problemas identificados; Fornentar a participacao popular, discutindo corn a comunidade
conceitos de cidadania, de direito a sande e suas bases legais; Incentivar a fonnacdo e/ou
participacao ativa da comunidade nos Conselhos Locais de Sande e no Conselho Municipal de
Sande; Auxiliar na implantacao do Carta° Nacional de Sande; Executar assistencia basica e
ac'oes de vigilancia epidemiologica e sanitaria, no ambito de sua competencia; Participar das
atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabeticos, de sande mental,
e outros; Executar acties de assistencia integral em todas as fases do ciclo de vida: crianca,
adolescente, mulher, adult() e idoso; Realizar as atividades correspondentes as areas prioritarias
de intervencao na Atencao Basica, definidas na NOAS/2001, no ambito da competencia de cada
profissional; Participar da realizacao do cadastramento das familias; Participar da identificacao
das microareas de risco para priorizacao das acZies dos Agentes Comunitarios de Sande;
Executar em nivel de suas competencias, acties de assistencia basica na unidade de sande, no
domicilio e na comunidade; Participar do processo de educacao permanente, tecnica e
gerencial; Participar da consolidacao, analise e divulgacao mensal dos dados gerados pelo
sistema de informacties do programa; Participar do processo de programacao e planejamento
das ac'oes, da organizacao do trabalho da unidade de sande, considerando a analise das
informac"eies geradas pelos Agentes Comunitarios de Sande; Participar da definicao das acOes e
atribuicoes prioritarias dos Agentes Comunitarios de Sande para enfrentamento dos problemas
identificados, alimentando o fluxo do sistema de informac`Oes, nos prazos estipulados;
Incentivar o aleitamento materno exclusivo; Orientar dos adolescentes e familiares na
prevencao de Doencas Sexualmente Transrnissiveis- DST/AIDS, gravidez precoce e use de
drogas. Realizar o monitoramento, dos casos de diarreia, das infeccoes respiratorias agudas, dos
casos suspeitos de pneumonia, de dermatoses e parasitoses em crianca; Realizar o
monitoramento dos recem nascidos e das puerperas; Realizar visitas domiciliares periodicas
para monitoramento das gestantes, priorizando atencao ao desenvolvimento da gestacao;
Colaborar nos inqueritos epidemiologicos ou na investigacao de surtos ou ocorrencia de
doencas ou de outros casos de notificacao compulsoria; Incentivar a comunidade na aceitacdo
e insercao social dos portadores de deficiencia psicofisica; Orientar as familias e a comunidade
na prevencao e no controle das doencas endemicas; Realizar agCies para a sensibilizacao das
familias e da comunidade para abordagem dos direitos humanos; Estimular a participacao
comunitaria para acties que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade; Realizar
acOes educativas: a) sobre metodos de planejamento familiar; b) sobre climaterio; c) nutricao;
d) sande bucal; e) para preservacao do meio ambience; f) para prevencao do cancer cervico
uterino e de mama encaminhando as mulheres em idade fertil para a realizacao de exames
periodicos nas unidades de referencia; Outras noes e atividades a serem definidas de acordo
corn prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa. Outras atribuicbes relativas
profissao definidas por Lei propria, pelo conselho ou orgao representativo da classe e que
estejam em consonancia corn o servico pnblico.
MEDICO ESPECIALISTA
Descricao sintetica: Compreende os cargos que se destinarn a prestar assistencia tnedica em
postos de satide e demais unidades assistenciais gerenciadas pela Fundacao, hem como elaborar,
executar e avaliar pianos, programas e subprogramas de sande pnblica. Atribuicaes tipicas:
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Efetuar exames medicos, emitir diagnosticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva
ou terapeutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os corn os
padrOes normais, para confirmar ou informar o diagnostico; Manter registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusdo cliagnostica, o tratamento prescrito e a evolucdo da doenca;
Prestar atendimento ern urgencias clinicas; Encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboragdo de campanhas educativas no campo
da saUde piablica e medicina preventiva; Participar do desenvolvimento e execucdo de pianos
de fiscalizacdo sanitaria; Proceder a pericias medico- administrativas, examinando os doentes,
a fim de fornecer atestados e laudos previstos ern normas e regulamentos; Participar de aces
para atendimento medico de urOncia, em situacoes de calamidade publica, quando convocado
pela Prefeitura; Elaborar pareceres, informes teenicos e relatorios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observac6es e sugerindo medidas para implantacdo, desenvolvimento e
aperfeicoamento de atividades ern sua area de atuacdo; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes a sua area de atuacdo; Coordenar equipes
tecnicas de servicos ja existentes ou a serem criadas, bean como equipes tecnicas de plantdo;
Participar das atividades de treinamento e aperfeicoamento de pessoal tecnico e auxiliar,
realizando-as em service ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua area de atuacdo; Participar de grupos
de trabalho e/ou reunioes corn unidades da Prefeitura e outras entidades paiblicas e particulares,
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposicOes sabre situaeOes e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestraes, revisando e discutindo trabalhos tecnicocientificos, para fins de fornmlacdo de diretrizes, pianos e programas de trabalho afetos ao
Municipio; Realizar outras atribuic6es compativeis corn sua especializaelo profissional. Outras
atribuicoes relativas a profissdo definidas por Lei propria, pelo conselho ou orgdo
representativo da classe e que estejam ern consonancia corn o servico

MOTORISTA
Compreende os empregos que se destinam a dirigir veiculos automotores de transporte de
passageiros e cargas, observando as regras de transit° e conserva-los em perfeitas condicoes de
aparencia e funcionamento. Dirigir autoinaveis, carninhonetas e denials veiculos de transporte
de passageiros e cargas; Verificar diariamente as condicoes de funcionamento do veiculo, antes
de sua utilizacdo: pneus, agua do radiador, bateria, nivel de Oleo, sinaleiros, freios, embreagem,
farais, abastecimento de combustivel, entre outros; Verificar se a documentacdo do veiculo a
set- utilizado esta completa, born como devolve-la a chefia imediata quando do tennino da
tarefa; Zelar pela seguranca de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos
de seguranca; Fazer pequenos reparos de urgencia; Manter o veiculo limpo, intemamente e
externamente, e em condicoes de uso, levando-o a manutenedo sempre que necessario;
Observar os periodos de revisdo e manutencdo preventiva do veiculo, levando-o a manutencao
sempre que necessario; Anotar em formulario proprio, segundo normas estabelecidas, a
quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerarios
percorridos e outras ocorrencias; Recolher ao local apropriado o veiculo apes a realizacdo do
servico, deixando-o corretamente estacionado e fechado em local definido pela chefia. Auxiliar
no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuiedo de volumes, de acordo
corn normas e roteiros pre-estabelecidos; Conduzir os profissionais da sande e municipes, em
lugar e Nora determinados, conforme itinerario estabelecido ou instrue5es especificas anotadas
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nas requisicoes de veiculos. Executar outras atribuicoes gins. Outras atribuicoes relativas
profissdo definidas por Lei propria, pelo conselho ou Orgdo representativo da classe e que
estej am em consonaneia corn o servico pUblico
NUTRICIONISTA
Compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborat, dirigir e controlar os programas
e servicos de nutricdo nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a populacdo de baixa
renda do Municipio. Atribuiceies tipicas: Identificar e analisar habitos alimentares e deficiencias
nutritivas nos individuos, bem como compor cardapios especiais visando suprir as deficiencias
diagnosticadas; Elaborar programas de alimentacao basica para os estudantes da rede escolar
pabliea, para as criancas das creches, para as pessoas atendidas nos postos de sande e nas demais
unidades de assistencia medica e social da Prefeitura; Acompanhar a observancia dos cardapios
e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiencia; Supervisionar os servicos de alimentacdo
promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as unidades, para o acompanhamento
dos programas e averiguacdo do cumprimento das normas estabelecidas; Acompanhar e
orientar o trabaiho de educacdo alimentar realizado pelos professores da rede municipal de
ensino e das creches; Elaborar cardapios balanceados e adaptados aos recursos disponiveis para
os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura; Planejar e executar programas que
visem a melhoria das condiceies de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a
difundir hebitos alimentares rnais adequados, de higiene e de educacdo do consumidor;
Participar do planejamento da area fisica de cozinhas, depositos, refeitorios e copas, aplicando
principios concernentes a aspectos funcionais e estetieos, visando racionalizar a utilizacdo
dessas dependencias; Elaborar previse)es de consumo de generos alimenticios e utensilios,
ealeulando e determinando as quantidades necessarias a execucdo dos servicos de nutricdo, bem
coma estimando os respectivos custos; Realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo
criteria eusto-qualidade; Emitir parecer nas licitacoes para aquisicdo de generos alimenticios,
utensilios e equipamentos necessarios para a realizacdo dos programas; Participar das
atividades do Sistema de Vigilancia Alimentar e Nutricional — SISVAN; Participar das aceies
de edueacdo em saUde; Levantar os problemas concernentes a manutencdo de equipamentos,
aceitabilidade dos produtos e outros, a fim de estudar e propor solucoes para resolve-los;
Elaborar pareceres, informes teenicos e relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observacries e sugerindo medidas para implantagdo, desenvolvimento e aperfeicoamento de
atividades em sua area de atuacdo; Participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes a sua area de atuacao; Participar das atividades de treinamento e
aperfeicoamento de pessoal tecnico e auxiliar, realizando-as em servico ou ministrando aulas e
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
area de atu.ach'o; Participar de grupos de trabalho e/ou reurd'oes corn unidades da Prefeitura e
outras entidades pnblicas e particulates, realizando estudos, ernitindo pareceres ou fazendo
exposiceies sobre situagoes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestoes,
revisando e discutindo trabalhos teerneo-eientificos, para fins de formulacdo de diretrizes,
pianos e programas de trabalho afetos ao Municipio, compativeis corn sua especializacdo
profissional. Realizar outras atribuicoes compativeis corn sua espeeializacdo profissional.
Outras atribuicoes relativas a profissdo definidas por Lei propria, pelo conselho ou &go
representativo da classe e que estejam em consonancia corn o servico pUblico.
ODONTOLOGO
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Atividades corn o objetivo de planejar, realizar e avaliar programas de saude pUblica, na
prestacdo de assistencia Odontologica; Manter, diagnosticar e tratar afeccoes da boca, dentes e
regido maxilofacial, atraves de processos clinicos ou cirargicos; Fazer diagnostic°, prognostic°
e tratamento das afeccoes da cavidade bucal, envolvendo tecidos duros (dentes) e moles
(lingua), mucosa, palato duro e palato mole, assoalho da boca e gen giva); Examinar e identificar
alteraceoes de cabeca e pescoco, identificando quanto a extensdo e profundidade. Executar
procedimentos preventivos, tais como: raspagem, limpeza e polimentos dos dentes e gengivas.
Elaborar procedimentos educativos coletivos e individuals de prevencdo a saude da boca;
Coordenar e supervisor procedimentos coletivos individuals executados pelo ACD e THD e
procedimentos de biosseguranca. Executar procedimentos curativos, tais como: Exodontia de
raizes e dentes, drenagem de abscessos, suturas de tecidos moles, restauragdo de caries
dentarias, tanto provisorias como permanentes, executando alivio da dor e alivio de situac6es
agudas, alem da manutencdo da saude bucal; Demonstrar paciencia, evidenciar habilidade
manual, cultivar senso estetico, demonstrar born senso, demonstrar equilibrio emotional,
evidenciar criatividade, demonstrar sensibilidade, demonstrar equilibrio frente a situacOes
imprevistas, evidenciar organizacdo; Elaborar normas tecnicas e administrativas; Atuar em
equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapeuticos em unidades de saude.
Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontologicos de saude palica;
Paramentar paciente e equipe odontologica, realizar radiografias, minimizar dor do paciente,
realizar ajuste oclusal, operacionalizar tratamento proposto segundo especialidades, propor
alteracOes no plano de tratamento e orcamento, aplicar anestesia, extrair dentes, tratar alteraceies
de tecidos da boca, tratar doencas gengivais (tratamento periodontal), tratar canal (tratamento
endodontico), reimplantar dentes, realizar cirurgias buco maxilofaciais, tratar disfunc6es,
restaurar dentes, confeccionar protese oral , aplicar medidas de prevencdo das doencas bucais,
prescrever medidas pre e pOs atendimento, medicar pacientes, emitir laudos tecnicos e
atestados, registrar procedimentos executados na ficha clinica; Participar de equipes de
programas de saude pUblica, planejar awes odontologicas, coordenar awes odontologicas,
participar de awes comunitthias, dar apoio tecnico as awes odontologicas, acompanhar awes
de orgdos poblicos na area de saude bucal; Fazer anamnese, solicitar exames complementares,
realizar exames complementares (radiografias periapicais), confeccionar modelo de estudo,
registrar situacao odontologica atual do paciente, fazer exame clinic°, avaliar exames
complementares, avaliar perfil psicologico do paciente, detectar expectativas do paciente,
encaminhar pacientes para tratamento medico, outras especialidades e areas afms; Elaborar
projetos de pesquisa, Captar fontes de financiamento de pesquisa, Coletar dados
epidemiologicos, Desenvolver tecnicas operatorias, Realizar analise microbiolOgica da
cavidade oral, Controlar indite de contaminacdo microbiolOgica no ambiente trabalho,
Pesquisar materials, medicamentos e equipamentos odontologicos, Aperfeicoar equipamentos,
instrumentos e material, Testar material, equipamentos e instrumental, Publicar artigos
cientificos; Adotar medidas ergonornicas, Adotar medidas de precaucdo universal de
biosseguranca, legalizar documentagdo para funcionamento de eonsultorio e clinica, manter
equipamentos em conclicties de trabalho, treinar equipe de trabalho, supervisionar equipe de
trabalho, adotar rotinas de trabalho, dispor equipamentos de protecdo individual para equipe e
paciente, controlar estoque de material de consumo, medicamentos, instrumental e
equipamentos, Arquivar documentacdo dos pacientes, estabelecer fluxo de trabalho corn
laboratorios; Participar, executar e avaliar programas educativos de prevencdo dos problemas
de saude bucal e programas de atendimentos odontologico voltados aos estudantes e a
populacao em geral; Prescrever, administrar medicamentos, determinando a via, para tratar ou
prevenir afeccoes dos dentes e da boca; Acolher o usuario, identificando o mesmo, se
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apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; Recepcionar paciente, agendar
horario de pacientes, obter informacOes do paciente (indicacdo, emergenclas), registrar dados
pessoais do paciente, fornecer informacoes diversas ao paciente (localizacao do consultorio,
honorarios, exames e outras); Orien.tar sobre tecnicas de higiene bucal, orientar sobre habitos
nocivos a sailde bucal, orientar sobre habitos alimentares e dieta carlogencia, esclarecer ao
paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do tratamento, Indicar recomendactles pre e pos
operatorias, programar visitas periodicas de retorno; Adequar linguagem ao paciente e a equipe
de trabalho, trabalhar em equipe, desenvolver expressao oral, desenvolver expressao corporal,
desenvolver expressao escrita, desenvolver expressao visual, cultivar receptividade;
Atendimento nas Unidades Basicas de Salkle, servicos de urgencia/ernergencia, area de
vigilancia, ambulatOrios de especialidades e hospitals; Executar outras atividades afins e as
previstas pelo Conselho Federal e Regional de Odontologia. Outras atribuicoes relativas
profissao definidas por Lei propria, pelo conselho ou orgdo representativo da classe e que
estej am em consonancia com o servico public°.
PSICOLOGO
Cornpreende os empregos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da Psicologia
para o planejamento e execucao de atividades nas areas clinica, educational e do trabalho.
Atribuic'aes tipicas: Quando na area da Psicologia da SaAde: Estudar e avaliar individuos que
apresentam distarbios psiquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e
aplican.do tecnicas psicologicas apropriadas, para orientar-se no diagnostic° e tratamento;
Desenvolver trabalhos psicoterapeuticos, a fim de restabelecer os padroes normais de
comportamento e relacionamento humano; Articular-se corn equipe multidisciplinar, para
elaboracdo e execucao de programas de assistencia e apoio a grupos especificos de pessoas;
Atender aos pacientes da rede municipal de sande, avaliando-os e empregando tecnicas
psicologicas adequadas, para tratamento terapeutico; Prestar assistencia psicologica, individual
ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situacties
resultantes de enfermidades, e de alteracoes comportamentais; Reunir inforrnacees a respeito
de pacientes, levantando dados psicopatologicos, para fornecer aos medicos subsidios para
diagnostic° e tratamento de enfermidades; Quando na area da Psicologia do Trabalho: Exercer
atividades relacionadas corn treinamento de pessoal , participando da elaboracao, do
acompanhamento e da avallacao de programas; Participar do processo de selecao de pessoal,
empregando metodos e tecnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Estudar e desenvolver
criterios visando a realizacao de analise ocupacional, estabelecendo os requisitos minimos de
qualificacdo psicologica necessaria ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes
ao Quadro de Pessoal; Realizar pesquisas nas diversas unidades de Salicle, visando a
identificacao das fontes de dificuldades no ajustamento e denials problemas psicologicos
existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes;
Estudar e propor solucoes para a melhoria de condicoes ambientais, materials e locals do
trabalho; Apresentar, quando solicitado, principios e metodos psicologicos que concorram para
major eficiencia da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; Assistir ao servidor
corn problemas referentes a readaptacao ou reabilitacao professional por diminuicao da
capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relacoes empregaticias; Receber,
orientar e desenvolver projetos de capacitacao em servico para os servidores recem ingressos,
acompanhando a sua integracao a funcao que ira exercer e ao seu grupo de trabalho; Esciarecer
e orientar os funcionarios da Instituicao sobre legislagao trabalhista, nolmas e decisties da
administracao da Fundacao; Quando na area da Psicologia Educational: Aplicar tecnicas e
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principios psicologicos apropriados ao desenvolvimento intelecrual, social e emotional do
individuo, empregando conhecimentos dos varios ramos da psicologia; Proceder ou
providenciar a aplicacao de tecnicas psicologicas adequadas nos casos de dificuldade escolar,
familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da
personalidade e no psicodiagnostico; Efetuar, corn os especialistas de edueacao, estudos
voltados para os sistemas de motivacao da aprendizagem, metodos de capacitacdo, ensino e
avaliacao, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas
das diferencas individuais, para auxiliar na elaboracdo de procedirnentos educacionais
diferenciados capazes de atender as necessidades individuais; Analisar as caracteristicas de
individuos supra e infradotados, utilizando metodos de observacdo e experiencias, para
recomendar programas especiais de ensino compostos de curriculos e teenicas adequadas as
diferentes qualidades de inteligencia; Participar de programas de orientacao profissional e
vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidoes e outros meios, a fim de contribnir para
a futura adequacdo do individuo ao trabalho e sua consequente autorrealizacao; Identificar a
existencia de possiveis problemas na area da psicomotricidade e distt:trbios sensoriais ou
neuropsicolOgicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicologicos, para
aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o
individuo para tratamento com outros especialistas; Prestar orientacao psicologica aos
professores da rede de ensino pUblica e das creches municipals, auxiliando na solucao de
problemas de ordem psicologica surgidos com alunos; atribuicoes comuns a todas as areas:
Elaborar pareceres, informes teenicos e relatorios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observac-oes e sugerindo m.edidas para implantacao, desenvolvimento e aperfeicoamento de
atividades em sua area de atuacao; Participar das atividades administrativas, de controle e apoio
referentes a sua area de atuacdo; Participar das atividades de treinamento e aperfeicoamento de
pessoal tecnico e auxiliar, realizando-as em servico ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua area de atuagao;
Participar de grupos de trabalho e/ou reunioes corn unidades de Saude e outras entidades
pUblicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposicoes sobre
situacoes e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestoes, revisando e discutindo
trabalhos teenicoeientificos, para fins de formulacdo de diretrizes, pianos e programas de
trabalho afetos a Fundacdo de Sat1de; Realizar outras atribuicoes compativeis coin sua
especializacao profissional. Outras atribuicoes relativas a profissdo defmidas por Lei propria,
pelo conselho ou orgao representativo da classe e que estejam em consonancia corn o servico
pUblico
RECEPCIONISTA
Compreende o atendimento aos cidadaos que procuram as unidades de Sande, recepcionandoos, identificando ou procurando identificar suas necessidades, averiguando suas pretensoes,
orientando-os e os encaminhando as pessoas, setores ou servicos competentes; Atende e realiza
chamadas telennicas, presta infonnacOes e anota recados, efetua controle de agenda de
assuntos, verificando horarios disponiveis e registrando as marcacoes realizadas, para mantelas organizadas e atualizadas; controla o fichario e/ou arquivo de documentos relativos ao
historic° dos assuntos organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao setor
responsavel consulta-los quando necessario, preenche formularios manuals ou virtuais, digitar
fichas, documentos e cadastro, organiza de modo geral os prontuarios, receber e enviar
correspondencias e documentos conforme protocolo instituido, executa tarefas cotidianas de
escritOrio em carker ilimitado; organiza e mantem organizado seu setor de trabalho; executa
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outras tarefas correlatas que the forem atribuidas pelo superior imediato. Outras atribuicoes
relativas a profissao definidas por Lei propria, pelo conselho ou &go representativo da classe
e que estejam em consonancia com o servico pnblico.
TECNICO EM FARMACIA
Executor acifies assistenciais de enfermagem, sob supervisao, observando e registrando sinais
e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros.
Executar controles relacionados a patologia de cada paciente. Coletar material para exames
laboratoriais. Auxiliar no controle de estoque de materials, equipamentos e medicamentos.
Operar aparelhos de eletrodiagnostico. Cooperar com a equipe de sande no desenvolvimento
das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educacdo sanitaria. Fazer preparo pre e nos
operatorio e pre e peis parto. Auxiliar nos atendimentos de urgencia e eraergencia. Circular salas
cithrgicas e obstetricas, preparando a sala e o instrumental cirdrgico, e instrumentalizando nas
cirurgias quando necessario. Realizar procedimentos referentes a admissao, alta, transfefencia
e Obitos. Manter a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservacao comunicando
ao Enfermeiro eventuais problemas. Auxiliar em servicos de rotina da Enfermagem. Colaborar
no desenvolvimento de programas educativos, atuando no ensino de pessoal auxiliar de
atividades de enfermagem e na educacao de grupos da comunidade. Verificar e controlar
equipamentos e instalacoes da unidade, comunicando ao responsavel. Auxiliar o Enfermeiro na
prevencao e controle das doencas transmissiveis em geral, em programas de vigilancia
epidemiologica e no controle sisternalico da infeccao hospitalar. Auxiliar o Enfermeiro na
prevencao e controle sistematico de danos fisicos que possam ser causados a pacientes durance
a assistencia de sande. Desernpenhar tarefas relacionadas a intervencries cirnrgicas medicoodontologicas, passando-o ao cirurgido e realizando outros trabalhos de apoio. Conferir
qualitativa e quantitativamente as instrumentos cinirgicos, apps o termino das cirurgias.
Orientar a lavagem, secagem e esterilizacao do material cinargico. Zelar, permanentemente,
pelo estado funcional dos aparelhos que compOe as salas de cirurgia, propondo a aquisicdo de
novos, para reposicdo daqueles que estdo sem condici5es de uso. Preparar pacientes para
exames, orientando-os sobre as condiv3es de realizacdo dos mesmos. Registrar os
eletrocardiogramas efetuados, fazendo as anotacoes pertinentes a fin( de libera-los para os
requisitantes e possibilitar a elaboracdo de boletins estatisticas. Auxiliar nas atividades de
radiologia, quando necessario. Executar tarefas pertinentes a area de atuacao, utilizando-se de
equipamentos e programas de informatica. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes a sua funcdo. Outras atribuicOes relativas a profissao defmidas
pot Lei propria, pelo conselho ou orgao representativo da classe e que estejam em consonancia
corn o servico pdblico.
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
Descric"do sintetica: Supervisionar as atividades ligadas a seguranca do trabaiho, visando
assegurar condicoes que eliminem ou reduzam ao minimo os riscos de ocorrencia de acidentes
de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislacdo pertinente. AtribuicOes tipicas:
Promover inspecoes nos locais de trabalho, identificando conclicOes perigosas, tomando todas
as providencias necessarias para eliminar as situacoes de riscos, hem como treinar e
conscientizar os funcionarios quanta a atitudes de seguranca no trabalho. Preparar programas
de treinamento sobre seguranca do trabalho, incluindo programas de conscientizacao e
divulgacdo de normas de seguranca, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos
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funcionarios quanto a seguranca do trabalho. Determinar a utilizacao pelo trabalhador dos
equipamentos de protecdo individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de
protecdo contra incendio, quando as condic8es assim o exigirem, visando a reducdo dos riscos
a seguranca e integridade fisica do trabalhador. Colaborar nos projetos de modificacOes prediais
ou novas instalacoes da empresa, visando a criacdo de condicZies mais seguras no trabalho.
Pesquisar e analisar as causas de doencas ocupacionais e as condic5es ambientais em que
ocorreram, tomando as provideneias exigidas em lei, visando evitar sua reincidencia, bem como
corrigir as condicoes insalubres causadoras dessas doencas. Pdg. 15 de 31 Promover
campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de
seguranca e higiene do trabalho, bent como para informar e conscientizar o trabalhador sobre
atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliacdo das
atividades de treinamento e divulgagdo. Supervisionar os servicos de cantina, vigilancia e
portaria, visando garantir o born atendimento ao pUblico intern e visitantes. Distribuir os
equipamentos de protecdo individual (EPI), bern como indicar e inspecionar equipamentos de
protecdo contra incendio, quando as condicOes assim o exigirem, visando a reducdo dos riscos
a seguranca e integridade fisica do trabalhador. Colaborar com a CPA em seus programas,
estudando suas observac'Oes e proposic6es, visando a adotar solucoes corretivas e preventivas
de acidentes do trabalho. Levantar e estudar estatisticas de acidentes do trabalho, doencas
profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adocdo de medidas
preventivas. Elaborar pianos para controlar efeitos de catastrofes, criando as condicOes para
cornbate a incendios e salvamento de vitimas de qualquer tipo de acidente. Preparar programas
de treinamento, admissional e de rotina, sobre seguranca do trabalho, incluindo programas de
conscientizacdo e divulgacdo de normas e procedimentos de seguranca, visando ao
desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionarios quanto a seguranca do trabalho.
Prestar apoio a SIPAT, organizando as atividades e recursos necessarios. Avaliar os casos de
acidente do trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento de atendimento medico
adequado. Realizar inspec`Oes nos locais de trabalho, identificando condic"oes perigosas,
tomando todas as providencias necessarias para eliminar as situacoes de riscos, hem como
treinar e conscientizar os funcionarios quanto a atitudes de seguranca no trabalho. Executar
outras attibuic6es afins. Outras atribuicoes relativas a profissdo defmidas por Lei propria, pelo
conselho ou orgdo representativo da classe e que estejam em consonancia com o servico
public°.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Cumprir furled° educativa e de orientacdo para a comunidade, visando produzir atitudes que
previnam deficiencias e/ou doencas mentais. Realizar visitas dorniciliares para con_hecer rotinas
de Vida Diaria e Pratica e a dinamica de relacionamento familiar. Capacitar e treinar os
profissionais de Salide, quando necessario, nas acoes basicas de prevencdo de deficiencias e/ou
de doencas mentais. Participar de palestras educativas nos grupos existentes na Rede Municipal
visando a prevencdo de deficiencias e/ou de doencas mentais (grupos de gestantes, de idosos,
de HAS e DM, de DQ, etc). Realizar entrevista e anamnese junto ao paciente e fa.miliares.
Avaliar o paciente na disfuncdo especifica, levando-se em conta sua queixa principal,
correlacionando-a a totalidade de suas relacOes com o mundo. Estabelecer objetivos
terapeuticos ocupacionais, destacando e ordenando suas prioridades. Selecionar e aplicar
metodos, tecnicas e recursos apropriados ao tratamento e adequados a realidade
socioeconotnica e cultural do paciente. Criar, estimular e desenvolver condicaes e/ou situacoes
que favorecam o desencadeamento do processo terapeutico. Acompanhar, orientar e intervir
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terapeuticamente na manutencdo do grau de autonomia alcancado corn avaliacdo e treino do
use de orteses, proteses ou adaptacoes. Facilitar independencia nas Atividades de Vida Diaria
e Pratica. Ter como valor e referencia basica para o seta trabalho o respeito a condicdo humana
daquele que esta sob seus cuidados. Participar das Reunioes Clinicas e de Rotina da Unidade
onde presta seus servicos. Participar de Supervisoes, cursos de Especializacao, de Reciclagem
e Atualizacdo Profissional. Realizar Grupos de Orientacdo Familiar para facilitar processo
terapeutico do paciente. Montar e participar de Grupos Terapeuticos, Grupos Operativos e de
Oficinas Terapeuticas. Supervisionar e coordenar atividades realizadas pelos instrutores,
artesaos e monitores culturais dentro dos Centros de Referencia. Coordenar Unidade de Sande
Especializada quando indicada pela Equipe ou Gestor do Municipio. Outras atribuicOes
relativas a profissdo definidas por Lei propria, pelo conselho ou orgdo representativo da classe
e que estejam em consonancia corn o servico pnblico.
DIRETORIA EXECUTIVA
AtribuicOes Comum: Expedir normas operacionais e administrativas necessarias as atividades
da Fundacao; cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e as normas e
deliberacbes do Conselho de Curadores; submeter ao Conselho de Curadores a criacdo de
orgdos administrativos de qualquer nivel, locais ou situados nas filiais ou sucursais; realizar
convenios, acordos, ajustes e contratos, inclusive os que constituern Onus, obrigacoes ou
compromissos para a Fundacdo, ouvido o Conselho de Curadores e o Conselho Municipal de
Sande; apresentar anualmente, balancetes e prestacdo de contas, acompanhados de relatarios
patrimoniais e financeiros, ate 30 de abril, submetendo-os, corn parecer do Conselho Fiscal, ao
Conselho de Curadores e ao Conselho Municipal de Sande; propor ao Conselho de Curadores
a participacdo no capital de outras empresas, cooperativas, condominio ou outras formas de
associativismo, bem como organizer empresas cujas atividades interessem aos objetivos da
Fundacdo; proporcionar aos Conselhos de Curadores e Fiscal por intermedio do DiretorPresidente, as informacoes e os rneios neeessarios ao efetivo desempenho de suas atribuicties;
submeter ao Conselho de Curadores as diretrizes, planejamento e political de pessoal e a piano
de earmira, cargos e salarios da Fundacdo; submeter a apreciacdo do Conselho de Curadores a
criacdo e extincdo de orgaos auxiliares da Diretoria; Administrar os bens e servicos da
Fundacdo; Submeter a apreciacdo do Conselho Curador, ate o ultimo dia Util do mes de outubro
de cada ano, a previsdo orcamentaria pare o ano seguinte e o piano anual de atividades; Elaborar
o piano estrategico e o Regimento Intern° da Fundacdo; Propor pianos operativos concernentes
aos contratos de gestdo; Dirigir as noes e servicos de sande da Fundacdo coin objetivo de
cumprir as metas do contrato de gestdo; Elaborar as avaliacoes de desempenho das acOes e
servicos prestados pela Fundacdo; Definir diretrizes para a alocacdo de recursos e tecnologias,
assistenciais ou administrativas, em estruturas ou processos, para os servicos de sande segundo
a necessidade da populacdo; Desenvolver a politica de gestao de pessoas da Fundacdo; Propor
e promover melhorias e inovacCies no atendimento a sande da populacdo; Propor, dirigir e
coordenar a politica de inovacdo tecnologica; Coordenar a integracdo das noes e servicos de
sande prestados pela Fundacdo nos diversos niveis de atencdo visando a integralidade e
equidade; Desenvolver e manter sistema de infonmacoes e avaliacdo de desempenho das noes
e servicos de sande sob sua responsabilidade.

DIRETOR PRESIDENTE

51

FUNDAC, AO DE SA:ODE POBLICA DE SAO SEBASTIAO
Lei Ci)ur:.:

Aar

'ZE3

Orientar, dirigir e supervisionar as atividades da Fundacao; cumprir e fazer cumprir o Estatuto,
o Regimento Intern° e as normas ern vigor na Fundacao e as orientac6es oriundas do Conselho
de Curadores, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; convocar e presidir as reunioes da
Diretoria Executiva; designar, dentre os membros da Diretoria Executiva, o Diretor que o
substituird, em suas ausencias por motivo de forca maior e impedimentos legais; assinar
convenios, consarcios, contratos, emprestimos, ajustes ou modalidades de acordos corn
entidades pablicas e privadas ou com pessoas fisicas, corn o intuito de assegurar a plena
realizacao dos objetivos da Fundacao, observada a orientacao estabelecida pelo Conselho de
Curadores; manter contatos e desenvolver awes junto a entidades pablicas e privadas para
obtencao de recursos, doacoes, emprestimos e estabelecimento de acordos e convenios que
beneficiem a Fundacao; admitir, promover, transferir e dispensar empregados da Fundacao,
bern como designar os dirigentes de seus orgaos, de acordo corn o Regimento Intemo;
representar a FIITIdack em juizo ou fora dele, podendo delegar esta atribuicao, em casos
especificos, e constituir mandatarios e procuradores; submeter, mensalmente, os balancetes ao
Conselho Fiscal e, anualmente, a prestagao de contas e os relatorios correspondentes ao
exercicio anterior; decidir, ouvido ao Conselho de Curadores, sobre a divulgacao dos resultados
de estudos realizados pela Fundacao, bem como sobre comercializacao ou transferencia de
conhecimentos e tecnologias para terceiros. Participar das reunioes, deliberacOes e deciscies da
Diretoria Executiva; supervisionar as atividades da area e das uriidades da estrutura
organizacional da Fundacao que the forem atribuidas; promover a organizaedo do piano geral
de trabalho, a elaboracao da proposta orcamentaria anual e a composiedo do quadro de pessoal
das areas sob sua supervisao, submetendo-os a decisao da Diretoria Executiva, para aprovacao
do Conselho de Curadores e do Conselho Municipal de Sande; executar outros encargos que
lhes forem atribuidos pelo Diretor-Presidente.
DIRETOR VICE PRESIDENTE
Substituir o Diretor Presidente no caso de ausencia deste; represents-lo e executar atribuicoes
tipicas quando de seus impedimentos oficiais; administrar os trabalhos internos da Fundaedo
sendo responsavel pela distribuicao dos processos e procedimentos teenicos, administrativos e
financeiros; desempenhar outras funeoes vinculadas a entidade.
DIRETOR ADMINISTRATWO
Orientar e supervisionar as atividades dos setores correlatos a sua Diretoria. Acompanhar a
exeeued° do planejamento e programagdo administrativa da Fundacao de Sande Pnblica de Sao
Sebastiao. Emitir, sob orientacao do Diretor Presidente, instrucoes necessarias ao
funcionamento da Fundacao de Sande Publiea, no que tange a sua corapetencia. Garantir a
integracao da Diretorias Administrativa e suns areas de atuacao corn as demais da Fundacao.
Implantar, gerenciar e executar o programa e awes de modernizacao administrativa. Propor
e/ou sugerir capacitacao dos empregados subordinados a esta pasta. Articular-se corn os orgaos
competentes a fim de promover a integracao e melhoria continua de suas atividades; Promover
reunioes periodicas com os empregados da sua Diretoria. Desenvolver outras atividades
correlatas e que melhorem o fluxo de trabalho de sua Diretoria. Coordenar o setor de
Licitacao/Compras da Fundacao, podendo realizar ou determinar a elaborack de Pianos e
Programas de trabalho anuais das areas de compras e licitac6es; estabelecer diretrizes,
orientaceies e propor a criacao de notmas relativas a gestao, operacionalizacao e
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acompanhamento dos processos de compras e licitacCies da Fundacao; solicitar abertura,
analisar processos licitatorios; acompanhar as atividades desenvolvidas pela Comissdo
Permanente de Licitacoes e dos(as) Pregoeiros(as) nos processos de compras de suprimentos;
acompanhar o andamento dos processos licitatorios; submeter a apreciacao e consideracdo do
setor juridico os processos licitatorios e documentos correlatos sempre que necessario; orientar
a formalizacao dos processos licitatorios quanto a sua montageni e encaminhamento para
homologacao; elaborar minutas dos contratos, corn base no Termo de Referencia, sugerindo
modificacoes, inclusoes e exclusdo de informacifSes; providenciar a celebracao e assinatura dos
contratos; zelar pela publicidade das atividades de sua competencia; criar e operacionalizar o
cadastro de fornecedores; coordenar, registrar e controlar os processos finalizados; verificar
junto a Diretoria Financeira a disponibilidade financeira e solicitar reserva das dotagOes
orcamentarias nos processos licitatorios; publicar os extratos dos contratos na imprensa official;
encarninhar o contrato ao Diretor Presidente. Coordenar o setor de Patrimenio da Fundacao,
auxiliando na elaboracdo de Termo de Referencia de PatramOnio, incluindo pesquisa de
mercado, de uso comum. Emissdo e Encaminhamento de relatorios para atendimento gerencial
e resumo contabil mensal, balango anual e tomada de contas do exercicio. Elaborar e manter
atualizado o cadastro dos bens patrimoniais em uso na Fundacao, realizando levantamentos
periodicos, observando o estado de conservacdo e de rnanutencdo e fiscalizando a utilizacdo
racional dos bens. Receber e dar providencia a comunicados dos responsaveis dos bens, os
casos de extravio, avarias e mau uso, contendo relatorio detalhado da causa e situacao dos bens.
Controlar a movimentacao de bens e materiais. Controlar o cadastro dos imoveis, conforme
informacoes repassadas por unidade responsavel. Solicitar documentacao para a regularizacdo
e cadastro dos bens imoveis da Fundacdo. Cadastrar todos os bens ma-yeas, conforme
informacoes da documentacao de entrada. Acompanhar os saldos de materiais de consumo da
Ata em vigencia. Diligenciar o processo de envio de mercadoria corn os Fornecedores para
cumprimento de prazos de entrega. Acompanhar o processo de inconformidade de materials
recebidos corn Fomecedores. Realizar recebimento provisorio de material permanente de
acordo corn as Notas de Empenho e Notas Fiscais, podendo, quando for o caso, solicitar o
exame dos setores tecnicos requisitantes ou especializados. Fazer o registro de entrada dos
materials adquiridos. Encaminhar Nota Fiscal para pagamento. Controlar o armazenamento e
imprimir as etiquetas patrimoniais. Acompanhar a movimentac`O:o patrimonial, incluindo Termo
de Responsabilidade, emitindo sempre que necessario o RMB (RelatOrio de Movimentacao de
Bens). Acompanhar a comissao nomeada para realizar o inventario anual de bens moveis.
Receber cloaca°, em conjunto corn o Diretor Presidente. Informar sobre bens inserviveis e
propor destinacao. Realizar e responder consultas em geral, as Unidades de Sadde sob a
responsabilidade da Diretoria. Desenvolver outras atividades correlatas. Coordenar o setor de
Almoxarifado Acompanhando o levantamento das necessidades, ern relacao as demandas das
unidades, dos itens do Almoxarifado. Efetuar Termo de Referencia dos itens do Almoxarifado.
Acompanhar os saldos de materials de consumo da Ata em vigencia. Fazer analise do Ponta de
Pedido e fazer solicitacao de empenho para ressuprimento de estoque. Diligenciar o processo
de envio de mercadoria corn os Fomecedores para cumprimento de prazos de entrega. Fazer a
intermediacao entre fornecedores e as unidades referente aos materials de consumo especificos.
Examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo corn as Notas de Empenho e Notas
Fiscais, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores tecnicos requisitantes ou
especializados. Fazer o registro de entrada dos materials adquiridos. Encaminhar Nota Fiscal
para pagamento. Controlar o armazenamento dos suprimentos. Acompanhar o processo de
inconformidade de materials recebidos corn Fornecedores. Solicitar abertura de processo para
sancao de Fornecedores (no que tange aos materiais de Almoxarifado). Organizar e manter
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organizado o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a seguranca dos
materials em estoque. Controlar a entrada de saida de material do estoque. Receber, controlar
as requisicries e organizar o processo de distribuicdo para o atendimento as unidades setoriais.
Fazer a manutencao do catalog° de materials disponiveis as unidades requisitantes. Emitir o
RMA (RelatOrio de Movimentacdo do Almoxarifado). Fazer inventarios gerenciais
periodicamente. Fazer Inventarios Anuais, acompanhando a comissao nomeada (se hoover).
Organizar o processo de inservibilidade de itens do Almoxarifado. Desenvolver outras
atividades correlatas. Coordenar o setor de Frota podendo realizar ou determinar o: Controlar a
utilizacao e movimentacdo dos veiculos da Fundacdo e terceirizados, zelando pela guarda,
manutencao e seguranca. Atender solicitacOes de transporte das demais Diretorias da Fundacdo.
Providenciar o registro, emplacamento e seguro dos veiculos. Promover a execucdo dos
servicos de mecani.ca, lavagem, lubrificack e abastecimento de veiculos. Organizar cadastro
historic° dos veiculos, contendo antecedentes mecanicos e discriminando para todos os
transportes, os servicos, os reparos e substituicdo de pecas neles executados. Sugerir a alienack
de veiculos inserviveis. Controlar utilizacao de combustiveis. Promover a programacao de
compras de pecas de reposick necessarias aos veiculos. Manter rigoroso controle na aq-uisick
de pecas e outros materiais para o transporte. Colaborar na averiguacdo da qualidade e
padronizaca'o dos materiais solicitados; Promover a manutencao preventiva e corretiva dos
veiculos da Fundacdo. Controlar e acompanhar a frequencia e ferias dos motoristas do quadro
da Fundacdo, reportando-se sempre ao setor de Recursos Humanos. Informar a Diretoria
competente sabre os eventuais fornecedores que deixarem de cumprir as normas contratuais.
Desenvolver outras atividades correlatas. Coordenar o setor de Manutencao da Fundacao,
podendo realizar ou determinar o(a); manutencao e avallack para instalaca'o de equipamentos
de ar condicionado e ventilack. Manutenck de sistemas de reservatOrios e cisternas.
Manutencdo de Elevadores e Plataformas. Desenvolvimento de projetos para instalacao de
divisOrias. Manutencdo de sistemas de combate a incendio. Realizacdo de obras de reformas e
instalacoes de pequeno pone. Manutencdo de cabos de eletricidade: Rack, materials eletricos
e outros. Avaliacao de instalacdo de tomadas e pontos de energia extras em ambientes onde ja
exista infraestrutura de distribuicdo implementada. Manutencdo, conservacdo e reparo de bens
imOveis. Pequenas instalacoes, manutencao e conservack de sistemas hidraulicos e sanitarios.
Manutencdo e conservacao de revestimentos e aplicactles em paredes e pisos, intern e externo
as edificacOes. Pequenos servicos de pintura em geral: manutencao e conservack da pintura
no interior e exterior das edificacoes. Manutengdo de telhados e coberturas. Desenvolver outras
atividades correlatas. Coordenar o setor de Tecnologia da informacao, podendo realizar ou
determinar 0: Planejamento estrategico e operacional da Fundacao, corn vistas a subsidiar a
definicao das prioridades de gestao de tecnologia da informacao. Desenvolvimento e a
implantack dos sistemas de informayao institucionais, bem como realizar a manutencao destes.
Gerenciar os recursos de tecnologia da informack no ambito da Fundacao. Propor politicas e
diretrizes na area de tecnologia da informagdo. Responsabilizar-se pela gestdo e manutencao da
politica de seguranca da informacao. Supervisionar a implementacdo das politicas na area de
tecnologia da informacao. Zelar pela garantia da manutencao dos equipamentos e sistemas de
informatica da Fundacao. Denials atividades correlatas ao setor.
bbbbbb
DIRETOR FINANCEIRO
Supervisionar a elaboracdo do relatOrio antral de atividades e do piano de trabalho a serem
apreciados pela Diretoria e encaminhados ao Conselho Curador; assinar, juntamente corn o
Diretor-Presidente, ou outro Diretor Interino, cheques, titulos e demais documentos relativos
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sua area de atuacdo; supervisionar e controlar as receitas, despesas e aplicac5es financeiras da
Fundacdo; movirnentar contas bancarias, assinando cheques e recibos, juntamente corn o
Diretor Presidente; dirigir e fiscalizar a contabilidade da Fundacdo; supervisionar a elaboracdo
da prestacdo anual de contas e do balanco geral da Fundacdo; supervisionar a elaboracdo da
proposta orcamentaria para cada exercicio, referente ao custeio da estrutura e administracdo da
Fundacdo. Promover a arrecadacdo de receitas e fundos para a Fundacdo; Zelar pelas
providencias necessarias a boa administragdo dos fundos financeiros e do patrimemio da
Fundaydo; Efetuar, conjuntamente corn o Diretor Presidente ou outro Diretor Interino, o
pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Fu.ndacdo; Supervisionar a
escrituracdo contabil e fiscal da Fundacdo, mantendo-a sempre atualizada, gerando balancetes,
balancos e denials relatorios, ou prestacdo de contas necessarias ao cumprimento de exigencias
estatutarias, legais ou contratuais. Participar das reunilies, deliberacoes e decisoes da Diretoria
Executiva; supervisionar as atividades da area e das unidades da estrutura organizacional da
Fundacdo que the forem atribuidas; promover a organizagdo do piano geral de trabalho, a
elaboracdo da proposta orcamentaria anual e a composicdo do quadro de pessoal das areas sob
sua supervisao, submetendo-os a deeisdo da Diretoria Executiva, para aprovagdo do Conselho
Curador. Coordenar, supervisionar e fiscalizar os atos dos empregados por mein do setor de
recursos humanos. Executar outros encargos que lhes forern atribuidos pelo Diretor-Presidente.
DIRETOR DE URGINCIA E EMERGENCIA
Representar as unidades hospitalares junto a Secretaria Municipal de SaUde, denials org'dos
governamentais e onde se fizer necessario; propor a criacdo ou extincdo de setores, servicos ou
secoes, alem das Conaiss'oes Permanentes e Temporarias no ambito hospitalar; planejar, dirigir,
e coordenar as atividades realizadas no ambito hospitalar; dirigir as atividades tecnicas no
ambito hospitalar; cuidar da manutencdo dos equipamentos e dos estoques de materials;
coordenar as awes de desenvolvimento de pessoas e de educacdo permanente dos profissionais
e das equipes responsaveis pelas awes e servicos de sua responsabilidade; executar outras
atividades inerentes a sua area de atuacdo ou que venham a ser delegadas pela Diretoria
Executiva ou pelo Conselho Curador. Participar das reunibes, deliberacties e decisOes da
Diretoria Executiva; supervisionar as atividades da area e das unidades da estrutura
organizacional da Fundacdo que the forern atribuidas; promover a organizacdo do piano geral
de trabalho, a elaboracdo da proposta orcamentaria anual e a cornposicdo do quadro de pessoal
das areas sob sua supervisdo, submetendo-os a decisdo da Diretoria Executiva, para aprovacdo
do Conselho de Curadores; planejar e executar noes que busquem a hurnanizacdo do
atendimento em urgencia/emergencia de forma agil e oportuna garantindo acolhimento com
classificacdo de risco; fomentar, coordenar e executar projetos de atendimento as necessidades
em saiide, de carater urgente e transitorio; responsabilizar-se pela garantia de transporte de
pacientes acometidos por agravos de urgencia/emergencia; coletar, compilar e atualizar dados,
indicadores e estatisticas dos servicos realizados; coordenar e acornpanhar os servicos de
urgencia/emergencia na Atencao Primaria. Servigo de Atendimento Movel em Urgencia —
SAMU e Unidade de pronto Atendimento — UPA/OS e estabelecer mecanismos que garanta
acesso a demanda espontanea; executar outros encargos que lhes forem atribuidos pelo DiretorPresidente.
DIRETOR DE ATENCAO BASICA
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Representar os servicos ambulatoriais e de atencao basica junto a Secretaria Municipal da
Sande, demais organs governamentais e onde se finer necessario; propor criacao ou extincao de
Setores, Servicos ou Secoes, alem das Comisshes Permanentes e Temporarias dentro do ambito
ambulatorial e de atencao basica; planejar, dirigir, e coordenar as aches e servicos de sande
ambulatoriais e de atencao basica; planejar, dirigir, e coordenar as aches e servicos de urgencia
e emergencia nos niveis ambulatorial e pre-hospitalar; dirigir as atividades tecnicas no ambito
dos servicos e aches de sande ambulatoriais; planejar, dirigir, e coordenar aches de promocao e
prevencdo em sande de responsabilidade da Fundacdo; cuidar da manutencdo dos equipamentos
e dos estoques de materials; coordenar as aches de desenvolvimento de pessoas e de educacao
permanente dos profissionais e das equipes responsaveis pelas aches e servicos de sua
responsabilidade; executar outras atividades inerentes a sua area de atuacao ou que venham a
ser delegadas pela Diretoria Executiva ou pelo Comelho Curador. Participar das reunioes,
deliberaches e decisoes da Diretoria Executiva; supervisionar as atividades da area e das
unidades da estrutura organizacional da Fundacao que the forem atribuldas; promover a
organizacdo do piano geral de b-abalho, a elaboracdo da proposta orcam entaria anual e a
composicao do quadro de pessoal das areas sob sua supervisdo, submetendo-os a decisdo da
Diretoria Executiva, para aprovacao do Conselho de Curadores; coordenar, acompanhar e
avaliar a implementacdo das diretrizes operacionais do SUS e suas politicas; acompanhar e
monitorar a organizacao das aches de sande, garantindo a equidade na oferta de servicos da
atencao basica, em conjunto corn as equipes regionais; promover a cooperacao tecnica nas
unidades da atencao basica, na orientacao e organizacdo dos servicos; propor nornias tecnicas
e administrativas relativas ao born funcionamento de sua area de atuacdo; adequar as politicas
nacionais de atencao basica a realidade municipal/regional, garantindo a efetividade das
mesmas; coordenar a elaboracao de relatorios e da analise de dados tecnicos e gerenciais para
subsidiar a definicdo de politicas de intervened° na area; executar outros encargos que lhes
forem atribuidos pelo Diretor-Presidente.
DIRETOR DE SALTDE BUCAL
Executar medidas que visem a melhoria dos indices epidemiologicos de sande bucal e
ampliacdo do acesso da populacdo as aches a etas relacionadas, em termos de promocao,
prevencdo e atividades curativas; programar e dirigir a execucdo de medidas que visem
melhorar as condiches de sande bucal da populacao; reorientar o modelo assistencial adotando
o carater substitutivo das praticas tradicionais exercidas nas unidades de sande; estabelecer as
praticas de atencao a sande bucal, consoante ao modelo assistencial adotado; assegurar o acesso
progressivo da populacao as aches de promocdo e de prevencao, bern como as de carater
curativo-restaurador de sande bucal; garantir a integralidade da assistencia prestada a populacao
adstrita; definir o fluxo de referencia e contra referencia aos servicos de maior complexidade
do sistema de sande; considerar o diagnostic° epidemiolOgico de sande bucal para definicao
das prioridades de intervened() no ambito da atencao primaria e dos demais niveis de
complexidade do sistema; avaliar os padroes de qualidade e o impact() das aches de sande bucal
desenvolvidas; garantir a humanizacdo do atendimento; garantir a alimentacdo e a atualizacdo
da base de dados de informaches referentes as aches de sande bucal desenvolvidas; assegurar o
vinculo dos profissionais de sande bucal consoante ao modelo assistencial adotado, por
intermeclio de contratacdo especifica e/ou adequacdo dos profissionais ja existentes na rode de
servicos de sande; capacitar, formar e educar permanentemente os profissionais de saUde bucal,
pot- intennedio de articulacao entre as instituicOes de ensino superior e as do servico do SUS;
atuar de forma integrada coin demais areas/orgdos buscando a garantia de execucdo das aches
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de sande bucal escolar, basica, de media e alta complexidade; garantir o atendimento de
urgencia e emergencia nas Unidades de referencia previamente estabelecidas.
DIRETOR DE ESPECIALIDADES
Assegurar um padrdo de sande da populacdo, atraves do desenvolvimento e integracdo de noes
basicas, de media e alta complexidade, cabendo supervisionar as unidades e servicos
especializados; programar e dirigir a execucao de medidas e aces especializadas; proporcionar
as areas de planejamento os dados e informacEres necessarios a programacdo e ao gerenciamento
das noes; desenvolver instrumentos de avaliacdo dos servicos de sande; promover a
capacitacdo de pessoal da rede de servicos orientando as atividades dos profissionais lotados
nas unidades especializadas; reunir periodicamente a para avaliacdo das atividades;
supervisionar os casos de tratamento fora do domicilio e coordenar sua revisdo periodica;
solicitar realizacdo de auditorias para situacoes que entender necessarias; promover campanhas
sanitarias; realizar estudos epidemiologicos; normatizar as atividades sob sua competencia;
desenvolver acries de promocdo, prevencdo, recuperacd'o, reabilitacdo e de sande especificos de
sua area de atuacao; garantir o atendimento medico especializado, corn encaminhamento aos
servicos auxiliares de terapia e diagnostic° compativeis com seu nivel de complexidade e outros
procedimentos que envolvam a utilizacdo de alta tecnologia, quando necessario; estabelecer e
monitorar fluxos de encaminharaentos de pacientes aos servicos especializados; atender o
municipe referenciado pela rede de atencdo basica de sande; adequar as normas de
funcionamento e de controle da imidade as orientacoes emanadas dos niveis de coordenacdo;
cooperar corn os demais servicos de sande em assuntos relacionados a sua area de atuacdo;
proceder a elaboracAo de estudos prospectivos e pareceres tecnicos sabre a alocacdo dos
recursos fisicos e financeiros para a area de especialidades; subsidiar o processo regulatorio da
assistencia para contratacdo de servicos de sande, contribuindo para a garantia de acesso aos
servicos de sande da atencdo especializada; apoiar e orientar os gestores de sande no processo
de remanejamento das metas fisicas e financeiras para a melhoria do fluxo assistencial.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Assessorar o superior imediato no desempenho de suas funcoes, auxiliando na execugdo de suas
tarefas administrativas e em reunioes, marcando e cancelando compromissos. Acompanhar a
execucdo de tarefas a serem operacionalizadas em outras areas para garantir o resultado
esperado. Recepcionando pessoas internas e externas a comunidade. Controlar docrimentos e
conespondencia. Comunicar-se oralmente e por escrito, recebendo pessoas internas e externas
a comunidade. Organizar eventos e viagens e prestar servicos como orga.nizacdo de agenda
pessoal, quando solicitado. Emitir infonmacOes, analisar dados, controlar e analisar processos,
operar maquinas e equipamentos corn vistas a assegurar o eficiente funcionamento da area de
atuacdo. Supervisionar acOes, monitorando resultados.

SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO
Participar do planejamento, controlar e avaliar a implementacdo de politicas pnblicas de sande;
Assessorar estudos de custos e viabilidade de servicos, materials, equipamentos, ambiencia;
Assessorar desenvolvimento e avaliacao de projetos da gestdo em sande; Apoiar no tratamento
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estatistico de indicadores de sande; Atuar na previsdo e provisdo do sistema de estoque,
compras e distribuicdo de material; Acompanhar a execucdo de contratos e servicos de
terceiros; Atuar na gestdo e manutencdo de infi-aestrutura; Assessorar o setor de recursos
humanos da Fundacdo; Apoiar a Equipe de Coordenacdo; Apoiar e Instrumentalizar as
Diretorias, interagir e atuar junto as instancias teenieo e administrativas de outras entidades ou
orgdos.

WIL
mistrativo
Dire
Fundacdo de Sande Pnblica de Sdo Sebasti do
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE LICITAcA0 — PREGAO PRESENCIAL N° 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 087/2018
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO
DE SERVIcOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIC, OES DE PAGAMENTO:
PRAZO DE EXECUCAO:
Proponente:
Endereco:
Cidade:

CEP:

Estado:

Fone:

E-mail:

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Banco:

Agencia:

Conta Corrente:

Nome:

Descricao

Item Quantidade Unid.
1
2
3

1
1
1

4

10

5

612

6

612

7

612

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Valor Unit.
(RS)

PCMSO
PPRA
LTCAT
Laudo Medico de Pessoa coin
Deficiencia — PCD
Exames Clinicos Ocupacionais
ASO
Exarne Coniplementar
hemograma
Exame Complementar glicemia
jejum
Valor total

/ 12019.

Local c Data

Carimbo e Assinatura do Proponente
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(localidade),

de

de 2019.

A Fundacdo de Sadde PUblica de Sao Sebastido
A/C: Sra. Pregoeira
Ref.: CREDENCIAMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 005/2019

, corn sede na

A empresa
(endereco), tip

(cidade), Estado do
atraves
do
(representante legal),

, na

e CPF/MF n°
portador do RG n°
termos de seu Estatuto Social, pela presente, CREDENCIA o Sr.
portador do RG n°
, para represents-lo no
e CPF/MF n°
procedirnento licitatorio em referencia, coin poderes expressos para seu representante
formular ofertas e lances de precos na sessdo, concordar, desistir, manifestar a intenedo
de recorrer e reconsidera-la, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar alas e outros
documentos, acompanhar todo o processo licitatorio ate seu final, tomar ciencia de outras
deliberae6es da Comissdo de Pregdo, podendo, para tanto os atos necessarios ao fiel
cumprimento deste credenciamento.

NOME
Representante Legal
Obs.: A firma do representante legal do licitante devera ser reconhecida.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITACAO

Ref. PREGAO PRENCIAL N° 005/2019

A empresa (-) por intermedio de seu representante legal, Sr.(a) (-), portador(a) do RG
n° (-) e do CPF n° (-), DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do artigo 4°, da
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que curnpre plenamente os requisitos de habilitacab
exigidos no Edital.

Localidade, (-) de (-) de 2019

Representante Legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

0 Sr.(a)
representante legal da
empresa
interessada em participar do process°
licitatorio na modalidade PREGA-.0 PRESENCIAL de n° 005/2019 declara, sob as penas da
Lei, o que segue:
1)

Que ate a presente data nao ha qualquer fato impeditivo a sua Habilitacao;

2)

Que nao foi declarada inidonea perante a Achninistracao Pubilea;

Que se compromete a informar, a superveniencia de decisOrio que julgue
3)
inidonea, durante a tramitacao do procedimento licitatorio ou da execucao do contrato;
Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7°, Inciso XXXIII da
4)
Constituicao Federal.
de

(nome/representante legal)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancties e multas previstas neste ato
eonvocatorio,
que
a
empresa
(denominacao da pessoa
juridica), CNPJ n°.
é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na Integra.

Local,

de

Nome e assinatura do representante
RG n°
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ANEXO VII

DECLARACAO DE SITUAcA0 REGULAR PERANTE 0 MINISTERIO DO
TRABALHO

(nome completo), representante legal da
Eu
(nome da pessoa juridica),
empresa
interessada em participar do Pregdo Presencial no 005/2019, da Fundacdo de SaUde de
Sdo Sebastido, declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei
(nome da
n° 6544, de 22 de novembro de 1989, a
pessoa juridica) encontra-se em situacdo regular perante o Ministerio do Trabaiho, no que
se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal.

Data e assinatura do representante legal da empresa

64

FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO
Lei

n"

ANEXO VIII
CONTRATO ADMINISTRATIVO 2019FSPSS(-)
Termo de contrato que entre si celebram a
Fundacao de Sande Pubilea de Sao Sebastian e (), para contrataedo de empresa especializada para
realizacdo de servicos de seguranca e medicina do
trabalho.
A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO, corn sede na Rua
Mansueto Pierotti, n° 391 - 2° andar, Centro - Sdo Sebastido - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o no.
19.843.891/0001-76, neste ato representada pelo Sr. Diretor Presidente, Carlos Eduardo Antunes
Craveiro, RG n°. 29.648.354.0 e CPF/IVIF n°. 261.969.428-08, doravante denominado
CONTRATANTE, e (-), corn endereco na (-), CNPJ n° (-), representada pelo seu (-), RG n°. (-)
e CPF (-), doravante denominado CONTRATADA, em conforrnidade corn o Processo Interno
n°. 087/2018 e corn o disposto no edital de licitacdo modalidade Pregdo Presencial n° 005/2019,
e corn os termos da proposta vencedora em todas as seas vias e anexos, firmam o presente
Contrato sob as seguintes clausulas e condicOes:
1. °Ansala Primeira - DO OBJETO
1.1. Constitui OBJETO deste a contrataedo de empresa especializada para realizaedo de
servicos de seguranea e medicina do trabalho, servicos estes que deverdo ser prestados
pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, de acordo corn o ANEXO I (Termo de
Referencia), parte integrante deste instrumento, independente de transcricdo;
1.2. 0 objeto do presente contrato podera sofrer supressoes ou acrescintos, mantidas as
conclieOes comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, corn base no paragrafo
1°, do artigo 65, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraeoes.
2. Clausula Segunda - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
2.1. Cabe a CONTRATADA:
2.1.1. Prestar os servicos de acordo corn as espeeificacoes e conclieoes fixadas neste
Contrato e no Termo de Referencia que ficard anexo ao presente;
2.1.2. Arcar corn os custos de execuedo dos trabalhos ndo especificados neste Contrato,
porCm necessarios para a prestaedo dos servicos;
2.1.3. Responsabilizar-se integralrnente pela mdo-de-obra comum e especializada
necessaria para a prestaedo dos servicos, objeto deste contrato, em nada se
responsabilizando o CONTRATANTE quarto ao pagarnento de salLios, direitos
trabalhistas e previdenciarios.
2.1.4. Arcar corn todos os encargos socials e fiscais, taxas e emolumentos que recairern
sobre o Contrato, assirn como corn todas as despesas legais dele decorrentes;
2.1.5. Assumir integral responsabilidade pela boa excelled° e eficiencia dos servicos a
executor, assim como pelo cumprimento dos elementos tecnicos pertinentes;
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2.1.6. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem previa
e expressa anuencia da Adrainistracdo;
2.1.7. Manter durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade corn as obrigacoes
exigidas para a Habilitacdo;
2.1.8. Providenciar a imediata correck das deficiencias apontadas pela
CONTRATANTE quanto a execuck do service) contratado;
2.1.9. Arcar corn eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
provocados por ineficiencia ou irregularidades cometidas naprestacdo dos servicos;
2.1.10. Atender as indicac6es e solicitacOes da CONTRATANTE nos prazos que the
forem fixados;
2.1.11. Facilitar todas as atividades de fiscalizacdo a serem exercidas pela
CONTRATANTE;
2.1.12. Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da realizack
dos servicos, causados a CONTRATANTE ou a terceiros;
2.1.13. 0 pagamento dos impostos, taxas e contribuiVies de ambito federal e municipal
incidentes sobre o pagamento;
2.1.14. Manter sigilo profissional corn relack as informacOes e dados de interesse da
Fundacdo de SatIde Piablica, dos quais venha a tomar conhecimento em decorrencia
deste contrato.
2.1.15.E vedada a transferencia, total ou parcial, para terceiros, da prestacdo de servicos
objeto deste contrato, exceto se for de interesse do CONTRATANTE,
expressamente autorizada e justificada.
2.2. Cabe a CONTRATANTE:
2.2.1. A coordenack e fiscalizacdo dos servicos, por meio do estabelecimento de
prioridades e etapas a serem executados, bem como o acompanhamento que se
fizerem necessarios;
2.2.2. A qualquer tempo, solicitar esclarecirnentos e informacOes, acerca das atividades
desenvolvidas pela CONTRATADA, que deverd atender ao solicitado no prazo
maxim° de 48 (quarenta e oito) horas.
2.2.3. Designar o funcionario responsavel pelo acompanhamento e execucao deste
Contrato;

3. Clausula Terceira - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. Pelos servicos prestados objeto deste contrato, a CONTRANTE pagara.

CONTRATADA, conforme resultado do certame:
Valor Unit.
(RS)

DesericAo

Item

Quant.

Unid.

1
2
3

1
1
1

Unid.
Unid.
Unid.

PCMSO
PPRA
LTCAT

4

10

Unid.

Laudo

Medico de
Deficiencia— PCD

5

612

Unid.

Exanaes Clinicos Ocupacionais - ASO

6

612

Unid.

Exame Complementar hemograina
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Pessoa

corn

Valor total
(R$)
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7

1

612

I Unid. I Exarne Cornplementar glicemia jejum
Valor
Global do
Contrato

3.2. Inclui-se no valor acima mencionado os custos diretos e indiretos da prestacdo de
servicos, em especial encargos sociais e tributarios, de qualquer natureza;
3.3. A contratada devera fornecer, ate o 5° dia ntil de cada mes uma relacdo dos servicos
realizados no mes anterior, sendo este chamado de Medicdo, constando nome, exames
clinicos, avaliacdo e/ou exames complementares realizados por cada um, contendo a
quantidade e a data da realizacdo.
3.4. Esta medicdo devera ser enviada de forma digital, para conferencia, pelo e-mail:
rh.fspss@gmail.com para a conferencia do Setor de Recursos Humanos da aprovacdo e
posterior contestacdo ou aprovacdo. Aprovada a medicdo a Nota Fiscal podera ser
emitida.
3.5. 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias de seu protocolo no Setor de Recursos
Humanos / Diretoria Financeira — DF da FSPSS.
3.6. 0 PCMSO - Programa de Controle Medico de Sande Ocupacional, PPRA - Programa
de Prevencdo de Riscos Ambientais e o LTCAT - Laudo Teenico dos Condicoes do
Arnbiente de Trabalho terdo seu pagamento realizado em ocasido de sua entrega no Setor
de Recursos Humanos Diretoria Financeira— DF da FSPSS e, apos analise e aprovacdo.
Aprovado o programa a Nota Fiscal podera ser emitida.
3.7. 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias de seu protocolo no Setor de Recursos
Humanos / Diretoria Financeira DF da FSPSS.
3.8. A contratante devera apresentar a Nota Fiscal com o mesmo CNPJ apresentado na
proposta e participacdo deste certame.
3.9. Constatando-se qualquer outra irregularidade na Nota Fiscal, sera imediatamente
solicitada a CONTRATADA, carta de correcdo, quando couber, ou ainda pertinente
regularizacdo, que devera ser encaminhada a CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, somente apos a correcdo, se a contento é que se emitira o aceite final e
efetuara o pagamento;
Ndo apresentando a CONTRATADA a carta de correcdo no prazo estipulado no
3.10.
subitem anterior, o prazo para pagamento sera recontado, a partir da data de sua
apresentacdo;
Os valor unitarios atribuldos ao presente contrato e a imica founa de apuracdo dos
3.11.
valores a serem pagos a CONTRATADA, sendo vedado o seu reajuste durante a vigencia
em seu prazo inicial;
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3.12.
Do valor das notas fiscais apresentados para pagamento, serdo deduzidas, de pleno
direito, pela CONTRATANTE:
a) Multas previstas neste Contrato;
b) As multas, indenizacties ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em
decorrencia do descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos
aplicaveis a especie;
c) Cobrancas indevidas.
3.13.
A contratada devera emitir boleto bancario no valor da respectiva Nota Fiscal ou
indicar, em ocasiao da assinatura do contrato, numero de conta corrente bancaria, em
nome da contratada, para recebimento dos valores devidos.
3.14.
Ndo sera efetuado qualquer pagamento ao contratado enquanto houver pendencias
de liquidacdo da obrigacdo fmanceira em virtude de penalidade ou inadimplencia
contratual.
Ndo serao realizados pagamentos de servicos corn pendencias de entrega,
3.15.
apontamento de irregularidade, entregas parciais ou corn inconformidades ao objeto
deste termo.
4. Clausula Quarta - DA VIGENCIA
4.1. A vigencia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
7. Clausula Quinta - DA CONSIGN/WA° OKAMENTARIA
7.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo as seguintes contas:
7.1.1. orgdo n° 05, Unidade n°. 01, sub-unidade 01, Dotacdo n°.
101221009.2.039.3390.39.50, Projeto/Atividade n° 2039, Elemento n° 39 e Cocligo
de Aplicacdo n° 3100000, on outra que vier a substitui-la, suplementada, se
necessario.
8. Clausula Sexta - DA RESCISAO
8.1. Este Contrato sera rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de decretacdo
de falencia ou deferimento de recuperagdo judicial, de liquidacdo ou dissolucdo da
CONTRATADA, independentemente de aviso, notificacdo ou interpelack judicial ou
extrajudicial;
8.2. Este Contrato podera ser rescindido unilaterahnente pela CONTRATANTE nas
hipoteses e nas condic5es previstas no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes;
8.3. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisaio, corn as consequencias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, de acordo coin a Lei 8.666/93 e suas
alteracoes;
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9. Clausula Setima - DAS PENALIDADES
9.1. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE podera, a seu juizo,
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes, independentemente da rescisdo do
Contrato:
(a) Advertdncia escrita;
(b) Multa;
(c) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo da CONTRATANTE
e impedimenta de contratar corn a Adrninistracdo Plablica;
(d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Thablica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao;
(e) Denials penalidades previstas na Lei.
9.2. A advertencia escrita sera aplicada, independentemente de outras sangOes cablveis,
quando houver afastamento das condicoes contratuais estabelecidas;
9.3. As multas serdo calculadas sobre o valor total do Contrato e serdo:
(a) 0,1% (urn decimo par cento) por dia de atraso no inicio dos servicos;
(b) 10% (dez por cento) pelo descumprimento de qualquer das obrigacOes ora
pactuadas, excluidas aquelas que ensejam a rescisao do Contrato;
(c) 20% (vinte por cento) se der motivo a rescisdo contratual.
10. Clausula Oitava - DO FORO E DO REGIME LEGAL
10.1.
As partes elegem o Foro da Justica Estadual, Comarca de Sdo Sebastido - SP, corn
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para
dirimir quaisquer duvidas decorrentes deste Contrato, o qual é celebrado sob a egide da
Lei 8.666/93 e suas alteractles, das disposicOes complementares vigentes e do Codigo
Civil Brasileiro.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente
em 03 (fres) vias de igual tear e valor, na presenca das testemunhas abaixo finnadas.
Sdo Sebastido, (-) de (-) de 2019.
CARLOS EDUARDO ANTUNES CRAVEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
FUNDAcA0 DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO
(-)
(-)
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
Nome: (-)
RG.; (-)

2.
Nome: (-)
RG.: (-)
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ANEXO IX
MODELO DE TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
MUNICITIO DE SAO SEBASTIAOISP
Orglo on Entidade: Fundacao de Satide Pi lica de Sao Sebastiao
Contrato n°: 2019FSPSS(-)
Pregao Presencial n°: 005/2019
Processo n°: 087/2018
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO
DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.
Detentora(s): (-)
Advogado: Nairo Teixeira da Silva, inscrito na OAB/SP sob o ntimero 292.833.
E-mail do advogado: nairo@adv.oabsp.org.br
Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) 0 ajuste acima referido estard sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletranico;
b) Poderernos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das rnanifestacoes de
interesse, Despachos e Decisties, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletremico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia corn o estabelecido na
Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;
c) Alern de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisOes que vierem a ser
tornados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em
conformidade corn o artigo 90 da Lei Complementar n°709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo
Civil;
d) Qualquer alteracao de endereco residencial ou eletrenico — ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos par NOTIFICADOS pars:
a) 0 acompanhaniento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente publicack;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentals, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sao Sebastiao, (-) de (-) de 2019.
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re" 168/2013

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: (-)
Cargo:(-)
CPF: (-)
RG: (-)
Data de Nascimento: (-)
Endereco residencial completo:(-)
institueional:(-)
E-mail pessoal:(-)
Telefone(s):(-)
Assinatura:
RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE:
PELO CONTRATANTE:
Nome: Carlos Eduardo Antunes Craveiro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: (-)
RG: (-)
Data de Nascimento: (-)
Endereco residencial completo: (-)
E-mail institucional: (-)
E-mail pessoal: (-)
Telefone(s): (-)
Assinatura:
PELAS DETENTORA(S)
Nome: (-)
Cargo: (-)
CPF: (-)
RG: (-)
Data de Nascimento: (-)
Endereco residencial completo: (-)
E-mail institucional: (-)
E-mail pessoal: (-)
Telefone(s): (-)
Assinatura:
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