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1. INTRODUÇÃO

1.1. O INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Saúde
do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.064.034/0001-00, Inscrição Estadual nº 80.021.739, com sede na Rua Maestro José Botelho, 64 -
Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, ora denominado ÓRGÃO LICITANTE, com sede na Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ -
CEP: 24.230-410, torna público que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente, ora denominado Autoridade Competente, na forma do disposto no
processo administrativo nº                SEI 08005/000977/2020, com fundamento na Lei n° 13.303 de 01 de julho de 2016, torna público, para conhecimento dos
interessados, que está aberta a Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2021, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, observando-se as condições estabelecidas neste Edital e nos Anexos que o integram.

1.2. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados gratuitamente nos endereços eletrônicos www.vitalbrazil.rj.gov.br e
 www.compras.rj.gov.br ou na sede do IVB, junto ao Pregoeiro, em seu endereço na Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP:
24.230-410.

1.3. As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos
os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não
alterar a formulação das propostas.

1.4. As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os fins a que se
destinam.

1.5. Futuras alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer informações constantes deste Edital e seus Anexos não serão consideradas e/ou
admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou instrumento equivalente.

1.6. O presente pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a), MARA RÚBIA REIS MIRANDA SANTOS, ID: 3190629-0 e na sua ausência por RONALDO
AZEVEDO VIANNA, ID: 2700243-8, e equipe de apoio constituída pelos empregados JUAREZ PACHECO TAVARES JUNIOR, ID 2697443-6 e
WANILDA RODRIGUES PEREIRA, ID: 2697432-0 e designados através da Resolução n° 017/2021. O(a) Pregoeiro(a) terão assessoria de membros da área
técnica demandante e a Assessoria Especial Jurídica (AEJ.P) do IVB, quando necessário.

1.7. A presente licitação ocorrerá eletronicamente, através do Portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro - www.compras.rj.gov.br, de administração da
Secretaria de Fazenda e Planejamento – SEFAZ/SEPLAG, EDITAL nº 26085 e PE nº 005/2021, cabendo ao licitante providenciar seu cadastro e
credenciamento no referido portal, condições necessárias à sua participação no certame.

2. DA DISCIPLINA LEGAL



2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 31.863 e nº 31.864, ambos de 16 de setembro de
2002, Decreto nº 46.751/19, da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alterações,
Decreto Estadual nº 42.063 de 06 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 42.091, de 27 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 42.301, de 12 de fevereiro de
2010, Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011, demais Resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio
de Janeiro e disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital, pela Lei Federal n° 13.303, de 01 de julho de 2016, Decreto 10.024/19 de 20 de
setembro de 2019, pelas demais disposições legais correlatas, bem como pelas cláusulas e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

2.2. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupção”, regulamentada pelo Decreto 8.420/15,
abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento.

2.2.1. Os licitantes devem estar cientes de que o cometimento dos atos descritos na mencionada Lei é passível de denúncia por qualquer pessoa física ou
jurídica.

3. DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para o IVB, nas condições e especificações previstas neste Edital e seus Anexos,
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PROCESSOS DE NEGÓCIO (BPO) NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS INDUSTRIAL E CIENTÍFICO.

3.2 O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço global.

3.3. Caso haja alguma divergência entre o descrito no código do SIGA e o Termo de Referência, considerar-se-á o descrito no Termo de Referência.

4.DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a presente licitação poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser
enviados ao IVB, aos cuidados do Pregoeiro, sempre por escrito, por meio do e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br. ou por correspondência protocolada no
endereço do IVB (Rua Maestro José Botelho, n° 64, Vital Brazil, Niterói-RJ, CEP 24.230-410) com expressa indicação do número e objeto da licitação.

4.2. Sobre os pedidos de esclarecimentos, informa-se:

4.2.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.

4.2.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa
jurídica e nome completo e CPF, se pessoa física).

4.2.3. Não serão recebidos pedidos de esclarecimentos enviados por meios diversos dos acima previstos.

4.2.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável da elaboração do Edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois dias)
úteis, a contar do recebimento. 

4.3. Sobre as impugnações, informa-se:

4.3.1. Os interessados poderão formular impugnações ao presente Edital, por meio eletrônico através do e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.



4.3.2. As impugnações serão respondidas, em até 02 (dois) dias úteis após o seu recebimento, pelo Pregoeiro, com apoio da área técnica responsável pela
elaboração do Edital ou da Assessoria Especial Jurídica, conforme o caso.

4.3.2.1. Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR decidir sobre a impugnação.

4.3.3. Nas impugnações encaminhadas, os interessados deverão se identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa jurídica e nome
completo e CPF, se pessoa física).

4.3.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

4.3.5. As respostas às impugnações apresentadas serão disponibilizadas no Portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro (www.compras.rj.gov.br) para
conhecimento de todos os licitantes e interessados.

4.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem a este Edital dele fazendo parte, vinculando a Administração, os licitantes e demais
interessados.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 100/230

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0002.2922, 10.122.0002.2016 e 10.303.0440.8345.

NATUREZA DA DESPESA: 3390

6.DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS

6.1. A presente licitação é aberta a todos os interessados, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a
funcionar no país, que estejam em condições legais de exercício e que atendam integralmente as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos, nos
termos da legislação em vigor.

6.2. O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do art.2º, do Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de outubro de
2009, deverá declarar, no momento de inserção de sua proposta junto ao SIGA, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

6.2.1. Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.2, deixará de ser concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
regulamentado por meio do Decreto Estadual nº 42.063, de 2009.

6.3. Os interessados poderão participar do procedimento licitatório por intermédio de sua matriz ou filial, desde que cumpram as condições exigidas neste Edital
e em seus Anexos da seguinte forma:

6.3.1. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante participar do certame por sua matriz, e em nome da filial, se o licitante participar do
certame por sua filial.



6.4. Caso a execução do objeto da licitação for ocorrer por filial, o licitante que participou por sua matriz deverá apresentar todos os documentos de habilitação
relativos à matriz e à filial, comprovando a regularidade fiscal, jurídica, econômico-financeira e técnica de ambas.

6.5. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos e condições previstas neste Edital e seus Anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que o fundamentam.

6.6. Está impedido de participar da presente licitação o interessado que:

6.6.1. Esteja em processo de falência;

6.6.2. Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o IVB;

6.6.3. Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou esteja cumprindo penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a União Federal e/ou com o Estado do Rio de Janeiro;

6.6.4. Se enquadre em qualquer das vedações previstas na Lei nº 13.303/2016, notadamente em seus artigos 38 e 44; e

6.6.5. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto desta licitação;

6.6.6. Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no País.

6.7. Não é permitida a participação de sociedades organizadas sob a forma de Consórcio.

6.8. A observância das vedações/impedimentos de participação na presente licitação é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se
sujeita às penalidades cabíveis.

6.9. Cada licitante poderá apresentar uma só proposta por lote.

6.10. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na presente licitação.

6.11.  O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,  independente do resultado do procedimento
licitatório.

6.12. Não será permitida participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

6.13. O licitante deve adotar práticas que observem as diretrizes de sustentabilidade ambiental, conforme determinam os arts. 225, caput, e 170, inc. VI, da
CRFB, bem como os arts. 31 e 45 da Lei nº 13.303/16.

7. DO CADASTRO DOS FORNECEDORES

7.1. Para acesso ao sistema eletrônico do Portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro, através do qual serão praticados os atos da presente licitação, o
fornecedor deverá cadastrar-se no Cadastro de Fornecedores mantidos pela SEFAZ/SEPLAG, por meio do site www.compras.rj.gov.br, na opção “Cadastro
de Fornecedores”, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão pública, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto nº
31.864/02.

7.1.1.Cada fornecedor deverá credenciar um representante, o qual atuará em seu nome no procedimento licitatório, sendo que este receberá uma senha
eletrônica para acesso ao sistema do Portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro, para acesso ao SIGA, pelo endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br.

7.1.2. A senha fornecida é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor e do representante qualquer transação efetuada,
não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por
terceiros.



7.1.3. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção
de capacidade técnica e poderes para a realização das transações durante o procedimento licitatório.

7.1.4. Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no site www.compras.rj.gov.br ou pelo Atendimento SIAD - (21) 2333-1870.

7.2. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº 42.063/09, deverá
comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, no momento do seu credenciamento no Cadastro de Fornecedores.

7.3. O gerenciamento do Cadastro de Fornecedores é realizado exclusivamente pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – SEFAZ/SEPLAG, não
cabendo ao IVB solucionar eventuais problemas a ele relacionados.

7.4.  O IVB não possui autonomia para intervir  no cadastramento do(s)  fornecedor(es) para obtenção da chave e senha de acesso,  haja vista ser  esse
procedimento de exclusiva responsabilidade da SEFAZ/SEPLAG, provedora do sistema eletrônico, em caso de dúvida o Atendimento (21) 2333-1870 ou,
ainda, enviar e-mail para suporte_siga@fazenda.rj.gov.br.

7.4.1.  A  SEFAZ/SEPLAG  disponibiliza  um  tutorial  para  auxiliar  o  fornecedor  a  realizar  seu  cadastro  no  Portal  de  Compras/RJ  (“Orientação  para
Fornecedores”), condição indispensável para a participação na presente licitação eletrônica.

7.5 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à SEPLAG, para imediato bloqueio de acesso.

7.6.  O credenciamento do licitante junto ao SIGA implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão
eletrônico.

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DE PREÇO

8.1.  Os fornecedores credenciados e interessados em participar da presente licitação deverão enviar suas propostas iniciais  exclusivamente através  de
formulário eletrônico, por meio do site www.compras.rj.gov.br, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.

8.1.1. O envio das propostas deve ocorrer até a data e horário marcados para acolhimento da proposta, ou seja, 01 (uma) hora antes da abertura da sessão
pública, não sendo aceitas propostas enviadas intempestivamente.

8.2. As informações exigidas que não possam ser prestadas através do formulário eletrônico serão informadas através do “Modelo de Proposta”, anexo ao
presente edital, e enviados na forma do item 8.9.

8.3. Todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta.

8.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública desta licitação.

8.4.1.  Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso
persista o interesse do IVB, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual período.

8.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar, no sistema eletrônico, a proposta anteriormente encaminhada.

8.6. As propostas deverão apresentar preço global por lote, sendo vedada imposição de condições ou opções.

8.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por  lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

8.7. A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos
e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa
previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

8.7.1. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que oferecem apenas uma marca, um modelo e um
preço para cada material (is) constante(s) do objeto desta licitação.



8.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

8.8.1.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atendem  às  exigências  deste  Edital,  aquelas  com  preço  excessivo  e  as  que  tiverem  preços
manifestadamente inexequível.

8.8.2. A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsiderados quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição
não prevista neste Edital.

8.9. O licitante arrematante deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta comercial e planilhas de custos acompanhadas da
convenção coletiva/acordo coletivo, firmado por sindicato compatível, adequadas aos valores finais por ele ofertados, com base no Anexo II – Proposta de
Preços e Anexo III - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços e Quadro-Resumo do Valor dos Serviços.

8.10. Observado o disposto nos itens acima, deste edital, a participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao SIGA, pela
digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do SIGA, no período compreendido entre a
data de início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 8.1.1 deste edital.

8.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SIGA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

8.12. Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do SIGA, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.

8.13. No momento da abertura da sessão pública, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema informatizado, que firmou a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta constante do Anexo XII, que deverá ser apresentada no momento indicado pelo item 14.3.

8.14. Caberá ao licitante acompanhar as operações no SIGA durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.15. Os documentos anexados durante a inserção da proposta de preços (folders, prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, não sendo
admitida a veiculação do nome da empresa ou de seus representantes,  utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a
identificação do licitante.

8.16. Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo VII do Edital.

9. DA VISITA TÉCNICA

9.1. O licitante poderá realizar visita técnica no local onde será executado o objeto licitado, através de seu representante, tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos e na apresentação das propostas.

9.1.1. No ato da visita técnica, o representante deverá comprovar que detém os poderes necessários para atuar em nome do licitante, mediante apresentação
dos documentos de identificação e do estatuto ou contrato social da licitante ou instrumento público ou particular de procuração.

9.2. A visita técnica é facultativa e poderá ser realizada até 01 (um) dia útil, antes da data da abertura da sessão do certame, mediante agendamento prévio. O
setor responsável pelo agendamento da visita técnica será a Assessoria Especial de Recursos Humanos, através do telefone (21) 2711-9223, ramal 167, que
acompanhará a respectiva visita e emitirá o competente Atestado de Visita Técnica, conforme ANEXO V.

9.3. O representante de um licitante não poderá realizar visita técnica para outros.

9.4. O licitante que realizar a visita técnica receberá, através do seu representante, Atestado de Visita Técnica – Anexo V emitido pelo IVB, não lhe sendo
concedido o direito de reclamações e pleitos futuros, alegando desconhecimentos sobre o local de execução.

9.5.  Caso o  licitante  opte  por  não realizar  a  visita  técnica,  o  Atestado de  Comparecimento  na  Visita  Técnica  deverá  ser  substituído,  no envelope  de
habilitação, pela Declaração de Conhecimento Pleno do local de execução do objeto licitado – Anexo VI, não lhe sendo concedido o direito de reclamações e
pleitos futuros, alegando desconhecimentos sobre o local de execução.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FASE DE LANCES



10.1. No dia 12/05/2021, às 09:00 (nove) horas, será aberta, pelo Pregoeiro, através do sistema eletrônico do Portal de Compras do Estado do Rio de Janeiro,
a sessão pública desta licitação.

10.1.1. Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação
ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

10.1.2. O Pregoeiro poderá suspender, adiar ou reabrir a sessão pública, a qualquer momento, informando previamente os Licitantes por meio do sistema
eletrônico supramencionado.

10.1.3. No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no
máximo, 2 (duas) casas após a vírgula.

10.1.4. As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item do lote, conforme apurados pelo ÓRGÃO LICITANTE,
sob pena de desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor global do lote.

10.2. Aberta a sessão, o Pregoeiro analisará as propostas enviadas verificando o atendimento das especificações e condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, desclassificando, motivadamente, aquelas que estiverem em desacordo.

10.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.2.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.3. Iniciada a fase competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.3.1. Os lances serão realizados pelo valor total do lote.

10.3.2. O Pregoeiro poderá definir o percentual ou o valor de redução mínimo entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.

10.3.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor apresentado.
Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.

10.4. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor.

10.5. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem
cronológica de recebimento dos lances pelo sistema eletrônico.

10.6. Serão aceitos lances intermediários, assim entendidos aqueles iguais ou inferiores ao menor já ofertado.

10.7. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta inicial por ele apresentada para efeito da classificação final.

10.7.1. No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo apresentados lances, sem prejuízo do disposto no item 11.10, será assegurada
preferência como critério de desempate, sucessivamente, aos bens e serviços: (a) produzidos no País; (b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
(c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e (d) produzidos ou prestados por empresas
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o empate, o sorteio público será utilizado como critério de desempate.

10.8. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da fase de lances, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
O Pregoeiro, assim que possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.8.1.  Quando a desconexão persistir  por tempo superior a 10 (dez) minutos,  a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após
comunicação do Pregoeiro através de aviso inserido em campo próprio do SIGA (chat  mensagem),  de forma que todos os licitantes tenham acesso e
conhecimento, divulgando com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora para a reabertura da sessão.

10.9. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo randômico de 01 (um) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.



10.9.1. Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor lance, para que possa ser obtido preço mais favorável, e subsequentemente decidir sobre sua aceitação.

10.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pelo Pregoeiro ou em caso de desconexão.

10.11. O IVB não responderá pela desconexão de qualquer licitante com o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão válida da sessão do
pregão.

10.12. A critério do Pregoeiro poderá no julgamento da habilitação e das propostas sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade Jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em Ata e acessível ao Licitante.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.  O critério  de julgamento será  MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,  sendo que os  preços  unitários  serão examinados  relativamente  à  sua
adequação, proporcionalidade e exequibilidade. Será declarada vencedora a proposta que se apresentar dentro do critério acima.

11.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.3. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a melhor proposta e o valor estimado da contratação.

11.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.

11.5. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, sendo
admitidos para tanto:

11.5.1. Apresentação de planilha de composição de custos – Anexo III, elaborada pelo licitante;

11.5.2. Apresentação de documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.

11.6. Erros no preenchimento da planilha, considerados sanáveis, não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada, sem a necessidade de majoração do preço ajustado.

11.7.  Verificada a  inexequibilidade do preço,  o  pregoeiro  poderá  convocar  os  licitantes  detentores  das  ofertas  imediatamente  superiores,  na  ordem de
classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.

11.8. O Pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate
ficto, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente melhor classificado, para
que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

11.8.1. Realizado novo lance, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto, valor e exequibilidade, decidindo motivadamente a respeito.

11.8.2. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar novo lance, o Pregoeiro convocará as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte remanescentes que estiverem na situação descrita acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.8.3. O disposto neste item somente se aplicará quando o melhor lance não tiver sido apresentado por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.

11.9. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Aceita a melhor oferta, o sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta, que deverá entregar a proposta de preços (Anexo II) dos itens/lotes
arrematados e comprovar sua habilitação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou seja, a partir das 08 (oito) horas do primeiro dia até às 17 horas do
último dia (horário de funcionamento do Protocolo do IVB) para entregar a documentação elencada nos subitens 12.2 a 12.6, ou enviar através do e-mail
licitacao.vitalbrazil@gmail.com.



12.1.1. No caso do envio pelo correio a documentação deve ser postada até 17 (dezessete) horas do último dia de prazo.

12.1.2. Caso seja possível entregar no IVB, o local de entrega dos documentos será na Rua Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, CEP
24.230-410.

12.1.3. Em caso do encaminhamento da documentação, enviar em original ou cópia autenticada.

12.1.4. No caso de envio por e-mail, os documentos que não foram emitidos eletronicamente, antes de ser escaneados e enviado, devem ser autenticados e a
autenticação deve ser aposta na frente do documento, caso contrario não será aceito.

12.2. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

12.2.1. Se pessoa natural ou empresário individual:

a) Cédula de identidade;

b) Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso de empresário individual;

c) Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.

12.2.2. Se pessoa Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme a respectiva natureza;

b) Documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e do(s)
dados pessoais do(s) representante(s) não constarem do estatuto ou contrato social;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir.

e) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores (original ou cópia autenticada).

12.3. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme
o caso.

12.3.2. Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Dívida Ativa da União;

12.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida
Ativa da união, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de
1991.

12.3.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– FGTS;

12.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.3.6. Prova de regularidade perante Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de



Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

12.3.7. Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação
da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

12.3.8. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública Municipal mediante a apresentação da Certidão de Débitos Tributários do Imposto do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social,  está isento de inscrição
municipal;

12.3.9. Quando da análise da documentação de regularidade fiscal, o pregoeiro procederá Consulta Consolidada ao Cadastro do (TCU) Tribunal de Contas da
União  (http://www.portal.tcu.gov.br) e o Cadastro de Ocorrências dos Fornecedores do Estado do Rio de Janeiro – SIGA (http://www. Compras.rj.gov.br)
para verificação da regularidade do fornecedor e emitindo as Certidões correspondentes.

12.3.10. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.

12.3.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sendo-lhes concedido, no momento apropriado, o tratamento diferenciado e simplificado, nos termos
do Decreto Estadual n° 42.063/09.

12.3.12.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação dos documentos em substituição às certidões requeridas para fins  de comprovação da
regularidade fiscal.

12.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

12.4.1. Poderá participar da Licitação qualquer empresa legalmente estabelecida no País que comprove:

12.4.1.1. Ser o ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, cuja comprovação será feita por meio da apresentação do Contrato Social ou Estatuto
Social, devidamente registrado;

12.4.1.2. Comprovação, por meio de certidões e/ou atestados de outras pessoas jurídicas de direito  público  ou  privado,  de  contratações similares  de
complexidade  tecnológica  e  operacional  equivalente  ou  superior,  e indicação  das  instalações  e  do  aparelhamento  e  do pessoal  técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como  da qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, em
quantidades mínimas (limitada a 50% do objeto) e demonstração de que o licitante tenha executado serviços similares por um prazo mínimo, desde que
proporcional ao objeto licitado;

12.4.1.2.1. Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, para fins de comprovação do quantitativo mínimo dos serviços,
desde que reste  demonstrada a  execução concomitante dos serviços,  pois  essa situação se equivale,  para fins  de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação.

12.4.1.2.2. Deverá constar preferencialmente do(s) Atestado(s), da(s) certidão(ões) ou do(s) Contrato(s), em destaque, os seguintes dados:

a) nome e endereço completo do emitente;

b) identificação do objeto;

12.4.1.3. Prova de requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme Termo de Referência.

12.4.1.4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

12.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

12.5.1. O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses. Se o
licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade
judiciária  competente,  relacionando os  distribuidores  que,  na  Comarca de sua sede,  tenham atribuição para  expedir  certidões  negativas  de  falências  e
recuperação judicial, ou de execução patrimonial.



12.5.1.1. As certidões comprobatórias do atendimento ao disposto no item 12.5.1, no caso de praças com mais de um cartório distribuidor deverão ser
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. Quando emitidas no Município do Rio de Janeiro, serão as dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de
Distribuição.

12.5.1.2.  Não será causa de inabilitação do licitante a  anotação de distribuição de processo de recuperação judicial  ou de pedido de homologação de
recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi
aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

12.5.2. Para atestar a capacidade financeira da empresa proponente, deverão ser apresentados os documentos a seguir, que serão avaliados por um profissional
a área contábil designado pela Contratante:

12.5.2.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Termo
de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data
da  apresentação  da  proposta,  admitir-se-á  atualização  de  valores,  por  índices  oficiais,  sendo vedada  a  substituição  das  demonstrações  financeiras  por
balancetes ou balanços provisórios.

12.5.3. Os proponentes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a seguir, onde os mesmos que serão avaliados
por um profissional a área contábil designado pela Contratante:

12.5.3.1. Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um),
apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo      > ou = 1

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

12.5.3.2. Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0
(um), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Liquidez Corrente =    Ativo Circulante      > ou = 1

                  Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1,0 (um),
apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Solvência Geral =                       Ativo   Total                          > ou = 1

            Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

12.5.3.3. Serão            consideradas        habilitadas          as         empresas que apresentarem, para cada um dos índices exigidos no edital, valor maior ou
igual  a  01 (um).  Os licitantes deverão apresentar  o cálculo indicado,  com a identificação e assinatura do responsável  pelo cálculo,  juntamente com a
documentação informada no subitem 12.5.2.

12.5.3.4. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos índices mencionados no parágrafo primeiro, valor maior ou igual ao valor do
índice  previsto  no  edital,  poderá  comprovar  de  forma alternativa,  a  existência  de  patrimônio  líquido  correspondente  a,  no  mínimo,  10% do valor  da
contratação.

12.5.3.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação
vigente.

12.5.3.6. A exigência contida nesse artigo aplica-se inclusive às micro e pequenas empresas optantes ou não pelo Simples Nacional.

12.6. Quanto às DECLARAÇÕES:

12.6.1. Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;



12.6.2. Anexo VII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.6.3. Anexo VIII – Declaração de Conhecimento e Concordância com os Termos do Edital e seus Anexos;

12.6.4. Anexo IX – Declaração (Art. 7°, XXXIII da CF/88).

12.6.5. Anexo XII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta para atendimento ao Decreto Estadual nº 43.150, de 24.08.2011.

12.6.6. Anexo XIII - Declaração para atendimento a Lei Estatual nº 7.258/16 de 12/04/2016.

12.7.  O  licitante  que  possuir  cadastro  no  Comprasnet  –  Fornecedor,  através  do  SICAF  -  SISTEMA  DE  CADASTRAMENTO  UNIFICADO  DE
FORNECDORES emitido pela SIASG, poderá apresentá-lo como substituto de documento de habilitação dele constante e exigido nesta licitação, desde que
este esteja com a validade em vigor e com perfil completo. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, o licitante deverá apresentar
documento novo com a validade em vigor.

12.7.1. Caso ao final do terceiro dia a empresa arrematante, não apresente nem documentação elencada nos subitens 12.2 a 12.6, nem o relatório completo do
CRC, faremos consulta junto ao SICAF para identificar o cadastro do arrematante no mesmo, de modo a verificar se os documentos constantes no cadastro
suprem a documentação não apresentada. Ressalta-se que o cadastro do SICAF contempla somente os documentos de regularidade fiscal e trabalhista e
econômico/financeiro e habilitação jurídica.

12.7.2. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para esta licitação, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo
que estejam com a validade expirada.

12.7.3. A utilização do cadastro mencionado no item 12.7 para fins de comprovação de atendimento das condições de habilitação, não desobriga o licitante a
apresentar os demais documentos exigidos no Edital e seus Anexos, que não conste no referido cadastro, em especial a Proposta de Preços (Anexo II), a
documentação referente à Qualificação Técnica elencada no item 12.4 e a documentação referente à Qualificação Econômico-Financeira elencada no item
12.5.

12.8. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal
e trabalhista, mesmo que essa apresente alguma restrição, caso em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas
alterações posteriores.

12.9. Rejeitada a documentação de habilitação, o Pregoeiro inabilitará o licitante e convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de
seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital e seus Anexos.

12.10. Em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento apresentado, o Pregoeiro concederá ao licitante melhor classificado o prazo de 02 (dois) dias
úteis para apresentação do documento original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do
respectivo original para ser autenticada por qualquer membro do Pregoeiro.

12.11. As Certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.12. Será inabilitado o licitante que:

12.12.1. Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste item ou apresentá-los com vícios, com a validade expirada ou em desconformidade
com o previsto neste Edital e seus Anexos;

12.12.2. Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação.

13. DOS RECURSOS

13.1. Aceita a documentação de habilitação do licitante vencedor ou fracassado o lote, será aberto, pelo Pregoeiro, após a declaração de vencedor, o prazo
recursal, que terá duração de 30 (trinta) minutos para que os licitantes manifestem, através do sistema eletrônico, intenção de recorrer.

13.1.1. O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando da manifestação não constar motivação ou estiver fora do prazo estabelecido.

13.1.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.



13.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da sessão pública, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes,
desde logo, intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.3.  Todos  os  atos  relacionados  à  interposição  de  recurso,  compreendida  a  manifestação  da  intenção  do  licitante  durante  a  sessão  pública,  e  o
encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
inclusive a juntada de documentos complementares.

13.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos neste item.

13.5. Após a decisão motivada do recurso pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar a decisão ou mantê-la, a ata do julgamento será submetida à Autoridade
Administrativa para decisão final.

13.5.1. Os recursos serão decididos em até 03 (três) dias úteis, contados do encerramento do prazo para a apresentação de contrarrazões.

13.6. Os recursos têm efeito suspensivo, isto é, até que sejam decididos o processo licitatório não terá seguimento.

13.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8. As decisões dos recursos serão divulgadas no endereço eletrônico do IVB – www.vitalbrazil.rj.gov.br e no Portal de Compras –  www.compras.rj.gov.br.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

14.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando não houver recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior
homologação do resultado pela autoridade competente, após a constatação da regularidade dos atos procedimentais.

14.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto
ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

15. DA CONTRATAÇÃO  E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

15.1. DA FORMALIZAÇÃO

15.1.1. Homologado o procedimento licitatório, o licitante vencedor, através de seu representante legal, será convocado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento da convocação, para assinar o Termo de Contrato – Anexo XIV ou retirar a Ordem de Serviço, sob pena de decadência do direito à
contratação.

15.1.1.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação fundamentada da licitante
vencedora e a critério do IVB.

15.2. A convocação para assinar o termo de contrato ou retirar a Ordem de Serviço ocorrerá por meio de carta postal ou e-mail.

15.2.1. Caso o licitante vencedor não compareça para assinar o respectivo termo de contrato ou retirar a Ordem de Serviço no prazo acima estabelecido, o
IVB convocará  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem de  classificação,  para  fazê-lo  em igual  prazo  e  as  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro
classificado.

15.2.2. A recusa em assinar o contrato ou retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo previsto é considerada falta de natureza grave, ensejando o licitante
vencedor à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o IVB, conforme as disposições sobre sanções deste
Edital e seus Anexos.

15.3. O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do Anexo XII, como condição para assinatura do
contrato.



15.4. Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à
fase de habilitação pela AUTORIDADE SUPERIOR, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital.

15.5. Na forma da Lei Estatual nº 7.258/16, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados ao contrato ficará obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, (conforme Anexo XIII)
habilitadas, na seguinte proporção:

I- até 200 empregados............................................... 2%;

II - de 201 a 500........................................................ 3%;

III - de 501 a 1.000.....................................................4%;

IV - de 1.001 em diante. ............................................5%.

15.6.  No momento da assinatura do contrato,  a  licitante  vencedora deverá comprovar  que mantém programa de integridade,  nos termos da disciplina
conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/17 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

15.6.1. Caso a futura contratada ainda não tenha programa de integridade instituído, a Lei nº 7.753/17 faculta o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a
implantação do referido programa, a contar da data da celebração do contrato.

15.7. As regras e condições contratuais estão integralmente previstas no Anexo XIV - Minuta do Contrato, deste Edital.

15.8. O prazo da vigência contratual, será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 71 da Lei 13.303/16.

15.9. O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes dos serviços, somente
mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, ora IVB, em conformidade com a previsão do art. 78 c/c §1º,§ 2º e seus incisos I, II, da Lei nº
13.303/16.

15.9.1. A subcontratação será admitida a de forma parcial, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral do objeto por
parte da CONTRATADA e sob autorização prévia formal do IVB.

15.9.2.  Os serviços deverão ser  prestados integralmente pela CONTRATADA. No entanto,  verificada a necessidade da execução de serviço de menor
relevância e este não, pertencer à expertise da CONTRATADA, a critério do Instituto Vital Brazil poderá ser admitida à subcontratação cujo valor não poderá
exceder a parcela de 30% (trinta por cento), relativos ao valor total do Contrato.

15.9.3. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.

15.9.4. É vedada a subcontratação de empresa que tenha participado do presente procedimento licitatório.

15.9.5. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 81,
da Lei Federal nº 13.303/2016, mediante Termo Aditivo.

16. DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O valor global estimado a ser pago pelo objeto desta licitação será aquele constante do ato de sua homologação.

16.2. O pagamento pela execução do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a prestação do serviço e a certificação, pela
Comissão de Fiscalização, do documento de cobrança mensal (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) enviado pelo fornecedor, com a descrição
clara do item do objeto do contrato que está sendo faturado e o número da Nota de Empenho referente a tal Nota Fiscal, de acordo com as condições
constantes na proposta da empresa e aceitas pelo Instituto Vital Brazil.

16.3. O valor mensal será estimado e o pagamento será efetuado com as solicitações de serviços atendidas no mês de referência e de acordo com os valores
previstos na proposta da contratada para cada atividade.

16.3.1. No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado,
abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira.
Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.



16.4. A Contratada deverá enviar para o IVB, sob os cuidados da Comissão de Fiscalização, o documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente
eletrônica), com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência ao vencimento, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS
relativos à mão de obra empregada no contrato.

16.5.  Não sendo observado o prazo previsto no subitem anterior e demais condições previstas nesta cláusula,  o atraso no pagamento será imputado à
Contratada, não decorrendo disso quaisquer ônus para o IVB.

16.6. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito da
Contratada.

16.7. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no
caput reiniciará a partir da data da reapresentação do documento corrigido e certificado pela Comissão de Fiscalização.

16.8. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com a redação conferida
pelo Protocolo ICMS 85, de 09 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita
nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da Resolução SEFAZ nº 971/2016.

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1. Além das demais obrigações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e na legislação vigente, compete à CONTRATADA:

17.1.1. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o IVB, bem como a eventual perda dos pressupostos para a
participação de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016;

17.1.2. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações constantes deste Edital e seus Anexos;

17.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções;

17.1.4. Responder pela correção e qualidade dos bens nos termos da proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;

17.1.5. A Contratada é responsável por danos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração;

17.1.6. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e
quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observância
da legislação incidente;

17.1.7. Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato,
podendo o IVB, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovação de sua regularidade;

17.1.7.1. Caso haja a condenação (principal ou subsidiária) do Contratante pelo não cumprimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, este poderá,
a qualquer tempo, promover Medida Judicial Regressiva a Contratada para cobrar os valores eventualmente pagos.

17.1.8. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo
responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo
iniciado em face do IVB, por acusação da espécie.

17.1.9. Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, observada a natureza:

a) Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA;

b) Adoção de medidas para evitar o desperdício da água tratada;

c) Realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia



elétrica e de água e redução de produção de resíduos sólidos;

d) Realização de separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será precedida de coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber.

17.1.10. A CONTRATADA, independentemente das demais obrigações estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência, obriga-se especialmente a:

17.1.11. Garantir que seus profissionais detenham as qualificações e formação necessária para executar os serviços previstos no ANEXO I do Termo de
Referência, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

17.1.12. Prever nos contratos de trabalho a confidencialidade e sigilo dos resultados, conhecimentos e informações obtidas em decorrência das atividades
desempenhadas, bem como a cessão dos direitos de propriedade intelectual ao Instituto Vital Brazil, em decorrência das pesquisas e produtos desenvolvidos
nas dependências do Contratante.

17.1.13. Desempenhar os serviços com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem
prejuízo da dignidade e independência profissional;

17.1.14.  Instruir seus Prepostos, sem ônus para o CONTRATANTE, nos termos do art. 8º, da IN MPDG nº. 05/2017, quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações do CONTRATANTE, da Comissão de Fiscalização do Contrato ou de seus substitutos, acatando imediatamente as
determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, e devendo, ainda, tomar as providências pertinentes
para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados;

17.1.15.  Executar os serviços com qualidade e em conformidade com especificações/quantidades deste Termo de Referência e de sua proposta,  com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer equipamento de Proteção Individual - EPI e
Equipamento  de  Proteção  Coletiva-  EPC,  de  modo  que  os  serviços  sejam  realizados  com  esmero  e  perfeição,  obedecendo  as  normas  e  rotinas  do
CONTRATANTE, em especial referentes à segurança, à confiabilidade e a integridade;

17.1.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização  do Contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

17.1.17.  Providenciar a guarda e segurança dos documentos de propriedade do CONTRATANTE de que a CONTRATADA venha a se utilizar para a
execução do serviço objeto deste Termo de Referência;

17.1.18. Comunicar ao CONTRATANTE todos os detalhes de atos ou fatos que, na avaliação da CONTRATADA, dificultem ou impossibilitem a execução
do objeto do Contrato;

17.1.19. Responsabilizar-se por seus empregados diretos envolvidos na prestação do serviço do objeto do Contrato, arcando com:

17.1.19.1. Salários;

17.1.19.2. Encargos trabalhistas e sociais;

17.1.19.3. As consequências advindas de qualquer acidente de trabalho ocorrido com seus empregados e/ou seus contratados na execução dos serviços;

17.1.19.4.  Quaisquer  danos  experimentados  por  seus  empregados,  contratados  e  demais  terceiros,  resultantes  das  atividades  relacionadas  ao  presente
Contrato, eximindo e pleiteando que se exima completamente a responsabilidade do CONTRATANTE;

17.1.19.5. Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica) com a prioridade de atendimentos em hospitais, clínicas, consultórios e realização
de exames, devendo ser em todos os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu e adjacências, com vigência no prazo máximo
de 72 (setenta e duas) horas a contar da contratação;

17.1.19.6.  Auxílio-transporte,  até o limite de 8 tarifas modais por dia trabalhado (o pagamento será fiscalizado pela Comissão de Fiscalização e pago
conforme executado;)

17.1.19.7. Auxílios Alimentação/Refeição de ampla aceitação nos estabelecimentos de fornecimento de alimentação/Refeição, nos municípios de Niterói, Rio
de Janeiro e São Gonçalo, Cachoeira de Macacu e Nova Friburgo;



17.1.19.8. Dar fiel cumprimento às condições pactuadas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de Trabalho;

17.1.19.9. Consultas e exames médicos específicos ocupacionais de admissão e periódico, no que couber, da lista descrita abaixo, submetendo todos os
empregados antes da disponibilização deles à execução do Contrato, de acordo com a legislação em vigor, os quais deverão ser comprovados sob a forma de
atestados de saúde, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;

ITEM EXAMES

1 Ácido Hipúrico Urinário

2
Ácido Metil-Hipúrico
Urinário

3 Acuidade Visual

4 Audiometria

5 Avaliação Psicossocial

6 Eletrocardiograma ECG

7 Eletroencefalograma EEG

8 Espirometria

9
Exame Parasitológico de fezes
(EPF)

10 Fenol Urinário

11 Glicemia

12 Hemograma Completo

13 Metil Etil Cetona Urinária

14 Plaquetas

15 Teste de Romberg

16 Prova de função Hepática

17 RX Tórax PA

17.1.19.10. Certificar que os demais exames ocupacionais (periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de função/setor) sejam realizados na forma
da legislação vigente. Deverão ser comprovados sob a forma de atestados de saúde ocupacional, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. Os
exames periódicos devem ser realizados preferencialmente nas dependências do CONTRATANTE;

17.1.20. Efetuar, pontualmente, o recolhimento/pagamento de todos os tributos e contribuições incidentes sobre suas atividades, sejam eles federais, estaduais
ou municipais. A retenção na fonte e o respectivo recolhimento de tributos, taxas e contribuições devidos pela CONTRATADA, sempre que assim o exigir a
legislação aplicável, será realizado pelo CONTRATANTE com o devido desconto dos valores pagos à CONTRATADA;

17.1.21. Obter das autoridades competentes todas as licenças e permissões que eventualmente se fizerem necessárias ao desenvolvimento de suas atividades e
à  execução  das  obrigações  ora  assumidas,  solicitando  ao  CONTRATANTE os  documentos  e  informações  que  porventura  sejam necessárias  para  tal



finalidade;

17.1.22.  Visando  o  bom desempenho  dos  serviços,  sempre  que  necessário,  as  partes  se  reunirão  para  analisar  o  andamento  dos  trabalhos,  mediante
convocação prévia com pauta, cabendo a cada uma envolver seus respectivos profissionais relacionados ao assunto;

17.1.23.  A  responsabilidade  pela  observância  dos  prazos  para  a  realização  de  todo  e  qualquer  trabalho  compreendido  neste  instrumento  compete  à
CONTRATADA, a quem caberá comunicar previamente ao CONTRATANTE a programação a ser cumprida em relação aos serviços;

17.1.24.  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela  CONTRATADA,  incluindo  o  descumprimento  das
obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no artigo 83, incisos I ao
III, da Lei Federal nº 13.303/2016;

17.1.25. O Contrato e suas parcelas mensais só serão considerados integralmente cumpridos após a comprovação pela CONTRATADA do pagamento de
todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

17.1.26. A CONTRATADA compromete-se a respeitar as legislações específicas de cada serviço prestado, bem como a necessidade pagamento de adicionais
de insalubridade ou periculosidade e o cumprimento de todo e quaisquer ônus provenientes destas demandas;

17.1.27.  A  CONTRATADA deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  ao  CONTRATANTE os  seguintes  documentos  referentes  à  Legislação  Trabalhista  e
Previdenciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei:

17.1.27.1. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);

17.1.27.2. AET (Análise Ergonômica do Trabalho);

17.1.27.3. Laudo de Insalubridade ou Periculosidade, se couber;

17.1.27.4. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);

17.1.27.5. LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho);

17.1.27.6. Ficha de entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva- EPC, se couber;

17.1.27.7. PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

17.1.28. Considerando que o CONTRATANTE possui áreas que possivelmente possam ser insalubres e/ou periculosas, conforme ANEXO VIII do Termo de
Referência,  os empregados que executarem os serviços contratados podem fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade.
Constatada a necessidade do pagamento, a CONTRATADA deverá fazê-lo retroativamente à data da contratação do empregado, devendo ser ressarcida pelo
CONTRATANTE;

17.1.29. Tendo em vista as solicitações do item anterior, informamos que atualmente o Instituto utiliza em seus processos produtivos as substâncias químicas
descritas  no  ANEXO  IX  do  Termo  de  Referência,  no  que  couber,  devendo  estas  serem  aferidas  quantitativa  e  qualitativamente  e  ainda  outras  que
identificarem a necessidade;

17.1.30.  A CONTRATADA poderá apresentar  justificativa para a  prestação do serviço com menor nível  de conformidade,  que poderá ser  aceita  pela
fiscalização técnica, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do
prestador;

17.1.31. Garantir a continuidade dos serviços em casos de greve ou paralisação;

17.1.32. Fornecer crachá de identificação de seus funcionários, com a identificação, fotografia recente, número de CPF e a informação de que está à serviço
do CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da contratação;

17.1.33.  Cumprir a jornada de trabalho em conformidade com as Leis Trabalhistas, de acordo com cada categoria profissional,  tendo como horário de
referência de 08h00 às 17h00, com 01 (uma) hora de almoço, podendo este horário ser alterado de acordo com as necessidades do CONTRATANTE,
dependendo do posto de trabalho;



17.1.34. A CONTRATADA deverá respeitar a Lei nº 4.950-A, de 22 de Abril de 1966;

17.1.35. Providenciar, às suas expensas, instalação de sistema de registro eletrônico do ponto – SREP, previsto no artigo 74, § 2º, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e disciplinado na Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego e nobreak;

17.1.36. Descontar dos empregados os atrasos e faltas não justificadas e as diferenças deverão ser abatidas da cobrança ao CONTRATANTE;

17.1.37.  Não vincular  o  pagamento dos  salários  e  demais  vantagens  de  seus  empregados,  alocados  na  prestação dos  serviços,  objeto  deste  Termo de
Referência, ao pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;

17.1.38. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

17.1.39. Manter a disciplina de seus funcionários nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação da
Fiscalização do CONTRATANTE, qualquer integrante da prestação de serviços, cuja conduta seja considerada inadequada/inconveniente à prestação dos
serviços, objeto do Contrato;

17.1.40. Encaminhar, mensalmente, à Comissão de Fiscalização do Contrato, para fins de pagamento, ou em outra periodicidade conforme o caso, bem como
quaisquer novas exigências legais que venham a ser regulamentadas pelos órgãos normativos e/ou de controle externo, ao longo de todo período de vigência
do Contrato, todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como todas as Certidões atualizadas, de recolhimento e folhas de pagamento analítica
e das provisões, conforme detalhado abaixo:

17.1.40.1. Nota Fiscal/Fatura;

17.1.40.2. Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior, juntamente com as
cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, com as
respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

17.1.40.3. Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados

conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal
dos empregados a que se referem os recolhimentos;

17.1.40.4. Comprovantes/guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a Certidão de Regularidade;

17.1.40.5. Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte, Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica), bem como relatórios
discriminando o valor devido aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem os quais não serão liberados os pagamentos das referidas
faturas;

17.1.40.6. Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;

17.1.40.7.  Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços
contratados, na

forma da Lei;

17.1.40.8. Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio
Coletivo de trabalho;

17.1.40.9. Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao Contrato.

17.1.40.10. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Previdência Social),
emitida pela Receita Federal;

17.1.40.11. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

17.1.40.12. Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa;

17.1.40.13. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;



17.1.40.14. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS.

17.1.40.15. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, sempre que solicitado;

17.1.40.16. Manter-se, durante todo o período de vigência do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações trabalhistas, todas as condições
de habilitação e qualificação técnica exigidas e assumidas no procedimento de Licitação;

17.1.40.17. Banco de horas somente serão computados (deverá constar previsão no Contrato de trabalho dos empregados) mediante prévia solicitação do
CONTRATANTE e apresentação de relatório consolidado, que deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, para devida averiguação;

17.1.40.18. Deverão ainda ser considerados, pela CONTRATADA, na sua proposta, eventuais acréscimos e encargos decorrentes da legislação trabalhista
vigente;

17.1.40.19. Observar e fazer cumprir, na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este
Contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência (PCD) na sua instituição, não sendo específico do Contrato IVB, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados............................................................ 2%;

II - de 201 a 500..................................................................... 3%;

III - de 501 a 1.000................................................................. 4%;

IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.

17.1.40.20. Providenciar a reposição/substituição imediata, do empregado por posto, em caso de afastamento por período acima de 30 (trinta) dias, de acordo
com a necessidade e demanda dos serviços contratados. Somente serão cobradas do CONTRATANTE as despesas decorrentes das substituições efetivamente
atendidas pela CONTRATADA. Ao término da vigência do Contrato, o montante provisionado não utilizado deverá ser devolvido ao CONTRATANTE;

17.2. Além das demais obrigações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e na legislação vigente, competem ao CONTRATANTE (IVB):

17.2.1. Fiscalizar e avaliar a execução do objeto contratado, através da Comissão de Fiscalização designada;

17.2.2. Realizar o recebimento do objeto contratual;

17.2.3. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

17.2.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:

a) A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da Contratada, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório
e ampla defesa;

b) A aplicação de eventual penalidade.

17.2.5. Emitir solicitações à CONTRATADA referente a um serviço que precisa ser realizado ou qualquer outro requerimento via por meio de Ordem de
Serviços - OS.

17.2.6. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade observada no cumprimento do objeto por meio de notificação devidamente preenchida, bem
como finalizar a mesma com a avaliação da Qualidade do Atendimento no Termo de Aceite ao final do Contrato;

17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da proposta de
preços apresentada pela CONTRATADA, por meio da Comissão de Fiscalização;

17.2.8. Avaliar cada ordem de serviço/notificação de acordo com os critérios estabelecidos no item 5.6 (Quanto ao preenchimento) – no Anexo I – Termo de
Referência.

17.2.9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores/empregados especialmente designados, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade



competente para as providências cabíveis;

17.2.10. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência;

17.2.11. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como as descritas na Instrução Normativa nº 05/2017 e demais alterações;

17.2.12. Aplicar as penalidades para as hipóteses da CONTRATADA não cumprir o compromisso assumido com a Administração;

17.2.13. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato, em especial à aplicação de sanções, alterações e reajustamento
de preços;

17.2.14. Fornecer todas e quaisquer informações, dados, documentos e demais elementos necessários à atuação da CONTRATADA;

17.2.15. Fornecer as instalações, equipamentos/maquinários, materiais e demais bens utilizados pelos empregados da CONTRATADA para a execução do
objeto contratado;

17.2.16. Autorizar amplo acesso e trabalho de empregados e/ou representantes da CONTRATADA em quaisquer de suas dependências ou demais locais sob
responsabilidade do CONTRATANTE;

17.2.17. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;

17.2.18. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada;

17.2.19.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deverão ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatório, Termo de Referência e Contrato;

17.2.20. Quando necessário, solicitar orientação da Assessoria Especial Jurídica do CONTRATANTE acerca de ilegalidade no decorrer da contratação que
possa ensejar aplicação de penalidade apresentando, para tanto, relatórios e documentos probatórios às infrações contratuais;

17.2.21.  Certificar  que os  empregados da CONTRATADA não realizem banco de horas,  exceto  nas  situações  previamente  autorizadas  e  formalmente
justificadas pelo responsável da área do CONTRATANTE, devendo ser informado antecipadamente aos prepostos da CONTRATADA, observado o limite da
legislação trabalhista;

17.2.22.  Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço efetivamente prestado, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de
Referência e no Contrato;

17.2.23. Do cumprimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença
normativa

em dissídio coletivo;

17.2.24. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente;

17.2.25.  Atestar  a  nota  fiscal/fatura  apresentada  pela  CONTRATADA quanto  à  prestação  de  serviços  efetivamente  prestados,  desde  que  tenham sido
cumpridas todas as exigências legais contratuais, incluindo a comprovação;

17.2.26. Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que não forem utilizados na execução dos serviços;

17.2.27. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do
Anexo XI do Termo de Referência  da IN SEGES/MP n. 5/2017.

17.2.28. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após o seu recebimento;

17.2.29.  Assegurar  que  o  ambiente  de  trabalho,  inclusive  seus  equipamentos  e  instalações,  apresentem  condições  adequadas  ao  cumprimento,  pela
CONTRATADA, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.



18. DA GARANTIA

18.1. Será exigida prestação de garantia contratual pela Contratada, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em até 10 (dez) dias
úteis, após a assinatura do Contrato.

18.2. O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o respectivo
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IVB.

18.3. O não recolhimento da garantia no prazo estabelecido neste item caracteriza inadimplemento contatual, sujeitando a Contratada às sanções previstas
neste Edital e seus Anexos.

18.4. As demais regras sobre a garantia exigida constam do Anexo XIV - Minuta do Contrato, deste Edital.

19. DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO OU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

19.1. Nos contratos firmados pelo IVB haverá a previsão de reajustamento de preços, que se dará pela aplicação do Índice Específico do serviço a ser
contratado ou outro índice oficial (exemplo: índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP), quando ultrapassados 12 (doze) meses de vigência
contratual.

19.2. O marco inicial para os cálculos do reajuste será a data da apresentação da proposta.

19.3. Os reajustes serão precedidos de solicitação da Contratada, acompanhada da respectiva memória de cálculo.

19.4. Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para o IVB, calculado
por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

19.5. Nos contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra firmados pelo IVB, haverá a previsão de repactuação de preços,
baseado em planilha analítica de custos, aos novos preços de mercado, observada a variação efetiva dos custos de execução do objeto, decorrente de Acordos
ou Convenções Coletivas de Trabalho, desde que analisada e aprovada pela Assessoria de Controle Interno através do Departamento de Contabilidade.

19.6. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação será dividida em tantas quanto forem
os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

19.7. As repactuações de contrato serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que as fundamenta.

19.8. O IVB poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.

19.9. A repactuação do contrato deverá ser pleiteada pela Contratada até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão do
exercício do direito.

19.10. Os custos decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços dos contratos a que se refere o item 19.5 serão reajustados na forma do item
19.9.

19.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

19.11.1. A partir da assinatura da apostila/termo aditivo;

19.11.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das repactuações futuras; ou

19.11..3. Em data anterior à repactuação do contrato, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a
instrumento  legal,  acordo,  convenção  ou  sentença  normativa  que  contemple  data  de  vigência  retroativa,  podendo  esta  ser  considerada  para  efeito  de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

19.12. No caso previsto no subitem 19.11.3, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e
apenas em relação à diferença porventura existente.



19.13. Os reajustes previstos nos artigos anteriores poderão ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo.

19.14.  O IVB e a Contratada, independentemente de previsão contratual,  tem direito à revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a ser
realizado mediante revisão de preços, quando, durante a vigência do contrato:

19.14.1. Sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe; ou

19.14.2.   Houver a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais,  bem como a superveniência de disposições legais,  quando
ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados.

19.15. O IVB poderá convocar a Contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à Contratada apresentar as informações
solicitadas.

20. DAS SANÇÕES

20.1.  O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da Lei  13.303/2016 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com o IVB, pelo prazo de até 02 (anos) anos.

20.2. As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei 13.303/2016, bem como as insertas no Termo de Referência e no Contrato, anexos I
e XVI.

20.3. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo administrativo punitivo garantida a prévia defesa.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. O IVB poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes
para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e fundamentado, nos termos da
Lei 13.303/2016.

21.2. Em razão da desclassificação de todas propostas ou lances e/ou da inabilitação de todos os participantes, a presente licitação poderá restar fracassada.

21.3. Em razão da ausência de interessados, a presente licitação poderá restar deserta.

21.4. As despesas com a execução do objeto contratado correrão à conta de recursos próprios do IVB.

21.5. Integram o presente Edital:

21.5.1. Termo de Referência e seus Anexos:

Anexo I Termo de Referência

Anexo II Modelo de Proposta de Preços

Anexo III
Modelo de Planilha de Custos e Formação de
Preços e Quadro-Resumo do Valor dos Serviços

Anexo IV Declaração de inexistência de fatos impeditivos

Anexo V Atestado de Visita Técnica



Anexo VI
Declaração de conhecimento pleno do local de
execução do objeto

Anexo VII
Declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte

Anexo VIII
Declaração de conhecimento e concordância com
os termos do edital e seus anexos

Anexo IX Declaração (Art. 7°, XXXIII da CF/88)

Anexo X Decreto Estadual nº 43.181/2011

Anexo XI
Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL Nº 130
DE 29/12/2011

Anexo XII
Modelo de Declaração de Elaboração
Independente de Proposta para atendimento ao
Decreto Estadual nº 43.150, de 24.08.2011.

Anexo XIII
Modelo de Declaração para atendimento a Lei
Estatual nº 7.258/16 de 12/04/2016.

Anexo XIV Minuta de Contrato

21.6. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

21.7. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.8. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato.

21.9. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão às disposições do Contrato.

21.10. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.11. Em qualquer fase, o Pregoeiro deverá promover a correção dos vícios sanáveis, isto é, falhas, complementação de insuficiências ou correções de
caráter formal que possam ser sanados no curto prazo previsto no edital e de forma simples, privilegiando o princípio da eficiência.

21.12. Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução do objeto ou qualquer outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em
desacordo com o estipulado neste Edital.

21.13. As informações e os atos praticados e pertinentes a presente licitação serão disponibilizados no site do IVB – www.vitalbrazil.rj.gov.br, garantindo
ampla publicidade.

21.14. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a empresa
licitante deve se subordinar ao foro de Niterói/RJ, com exclusão de qualquer outro foro.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSOS DE
NEGÓCIO (BPO) NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS INDUSTRIAL E CIENTÍFICO
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1 - DO OBJETO:

1.1 Este Termo de Referência apresenta a descrição das características exigidas à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de Processos de
Negócio (BPO) no âmbito das Diretorias Industrial e Científico, que possa atender ao descrito no detalhamento do serviço, ANEXO I, cujos códigos ID's
165556 e 165557.

2 – DA JUSTIFICATIVA:

2.1 O INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A. (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º
30.064.034/0001-00, constitui um Laboratório Público Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, fundado em 03 de junho de 1919, na forma do Decreto
Estadual nº 11.312, de 24/08/1964, e vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, sendo também considerado uma Instituição Científica e Tecnológica – ICT,
conforme  trata a Lei nº 10.973/2004;

2.2 A composição acionária do Instituto é majoritariamente exercida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com 99,6% (noventa e nove vírgula seis por
cento) por voto do Governador em todas as Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, legalmente convocadas;

2.3 O Instituto ocupa uma posição estratégica no Governo Federal na produção de soros e medicamentos, atendendo ao Programa Nacional de Imunização e ao
Programa Nacional de Assistência Farmacêutica do SUS;

2.4 Em razão dos programas e parcerias desenvolvidas juntamente com o Ministério da Saúde e da expansão das suas áreas produtivas, faz-se necessária a
contratação de serviços que complementem aqueles realizados por seu quadro próprio de empregados, de forma a evitar a paralisação de suas atividades, que
poderá causar prejuízos imensuráveis para a gestão;

2.5 Neste Sentido, o Instituto Vital Brazil vem realizando um novo estudo para o tratamento de pacientes de Covid-19 com soro. A solução baseia-se nos
mesmos princípios dos soros hiperimunes, que são usados contra a raiva ou contra venenos de animais peçonhentos, feitos a partir do plasma de cavalos. O
sistema imunológico desse animal cria anticorpos, que também são um vírus, utilizando-os para neutralizar a ação do veneno injetado nele. . O material passa
por diversas etapas de produção e testes até se tornar o soro que conhecemos. As hemácias (glóbulos vermelhos), então, são devolvidas ao animal. O objetivo do
IVB é a produção do soro contra o Coronavírus com essa mesma tecnologia.

2.6 Vale salientar ainda que o Instituto atua numa agenda positiva na produção vacinas e novos projetos, além dos demais de soros contra venenos de animais
peçonhentos e medicamentos com fornecimento e entrega para o Ministério da Saúde – MS.

2.7 Recentemente, dados obtidos em Janeiro de 2021, a Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas –SUPDP elaborou um relatório
acerca da força de trabalho do Estado, cujo teor indica que o Instituto se apresenta com 134 (cento e trinta e quatro) vínculos ativos, com média de 59 (cinquenta
e nove) anos de idade, tendo a maioria um tempo de serviço de 35 (trinta e cinco) anos de casa. Destes vínculos, o total de 117 (cento e dezessete) empregados
públicos ativos, exercendo as atividades laborais no Instituto, o que corresponde a 63% (sessenta e três por cento) de aposentados ativos e 31% (trinta e um por
cento) de ativos.

2.8 Esse relatório corrobora com os estudos que realizamos, anteriormente, segundo o qual os empregados são advindos do último concurso, realizado em 1994,
constituindo, na grande maioria, uma população de aposentados exercendo atividades laborais.

2.9 Em 1988, o IVB contava com 671 (seiscentos e setenta e um) empregados, tendo sido efetuado seu único concurso público, realizado em 1994 para o
preenchimento de 190 (cento e noventa) vagas. Em 2012, foi realizado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, cujo quadro de pessoal autorizado era
de 587 (quinhentos e oitenta e sete) empregados públicos, tendo 143 (cento e quarenta e três) vagas ocupadas. Todavia, desde o concurso público, 26 (vinte e
seis) anos se passaram.

2.10 Sabe-se que essa realidade fica fragilizada e comprometida para o pleno funcionamento da fábrica, que visa executar a sua missão social, o de maior
relevância, qual seja o fornecimento de soros hiperimunes e medicamentos para o Ministério da Saúde, visando a sua distribuição à população brasileira.

2.11 Além de todo expostos e Instituto vem pleiteando a realização de Concurso público, conforme se observa nos elementos históricos a seguir descritos:

2.12 Em 2009, foi solicitada a abertura de processo para a realização de concurso público, originando o Processo IVB nº E-08/968376/2009.  Entretanto, em
decorrência da extinção de alguns cargos, foi necessária a abertura de outro processo em 2011, o Processo IVB nº E-08/971100/2011, que, mais uma vez, não
teve prosseguimento em razão da necessidade de elaboração de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, aprovado em novembro de 2012.

2.13 Por conseguinte, procedeu-se a abertura de outro processo, o Proc. IVB nº E-08/005/49/2013, a fim de efetuar o almejado certame, com a inserção dos
cargos em conformidade com o outorgado e atual PCCS, para análise dos órgãos estaduais competentes. Porém, apesar de aprovado pela Subsecretaria Jurídica
da Secretaria de Estado de Saúde, não se obteve autorização para realizá-lo pela Assessoria –SUBAP/SEPLAG.

2.14 Em que pesem todas as tentativas frustradas, permaneceu o esforço por parte do IVB para a realização de concurso público e atendimento aos preceitos
constitucionais e aos órgãos de controle, tendo sido aberto mais um processo administrativo no exercício de 2015, sob o n° E-08/005/178/2015, entretanto, não
se alcançou o pretendido.

2.15 Em 2017, o Secretário de Estado e Saúde foi questionado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em outra análise de documentos do
IVB acerca da previsão de concurso público, no OFÍCIO PRS/SSE/CSO 9466/2017, , cuja resposta se deu por meio do Ofício SES/SJ/CI nº 118/2017, de
09/05/2017, que esclareceu que a realização de novos concursos estava suspensa por força do Decreto Estadual nº 45.682/2016.

2.16 Em 2018, o Instituto questionou o Secretário de Estado e Saúde, por meio do Of. IVB -DP nº 265/2018, visando a retomada do assunto, visto o término do
prazo da validade de suspensão do Decreto Estadual nº 45.682/2016. Entretanto, obteve resposta negativa na Promoção nº 0018/SES/SJ/AJ/2019.



2.17 Em dezembro de 2019, foi remetido o Of. IVB – DP nº 445/19 ao Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ, requerendo o auxílio do citado órgão de
modo a possibilitar que o IVB pudesse reunir e organizar as informações necessárias ao cumprimento das  determinações oriundas do Ofício TCE-RJ nº
31786/2019, cujo objeto consistiu  na exigência de realizar estudos e levantamentos,  para ensejar a preparação de concurso público, nos termos do Voto GA-1,
proferido no processo TCE-RJ nº 106.529-6/16.

2.18 Contudo, em resposta, a SEFAZ remeteu o Ofício SGAB 941/2019, acompanhado da Nota Técnica ASESPSEC 043/2019, que informa que questões
relacionadas aos estudos na área de recursos humanos, bem como o planejamento e a realização de concurso público não fazem parte de suas atribuições, de
acordo com o Decreto nº 46.628/2019, elucidando que o assunto está relacionado à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, ligada à Secretaria de Estado de
Governança e Casa Civil.

2.19 Mesmo sem obter sucesso até aquele momento, o IVB persistiu reunindo esforços para alcançar a necessária anuência para a realização do concurso
público, encaminhando, em janeiro de  2020,  o Of. IVB DP – nº 51/2020 à Subsecretária de Gestão de Pessoas – SUBGEP,  com o escopo de conseguir a
produção de um levantamento de cargos/funções pertencentes à estrutura do Estado do Rio de Janeiro, inerentes ao Poder Executivo.

2.20 Em resposta, o referido órgão informou ter sido aberto processo eletrônico sob o nº SEI-08/001/034110/2019 e, após a manifestação da Superintendência
da SUBGEP,  tal processo  foi remetido à Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança para apreciação e deliberação a respeito do
tema, que, por seu turno, requereu a juntada de parecer conclusivo do órgão de assessoramento jurídico da Secretaria de Estado de Saúde, sendo certo que   esse
processo continua em tramitação, ainda sem a definição de aprovação para o concurso público.

2.21 Dessa maneira, constata-se que esse Instituto tem se dedicado incessantemente à resolução do tema em comento, uma vez que atendeu a  todas as
determinações oriundas dos órgãos de controle, estando, neste momento, no aguardo de resposta relativa  à análise que está sendo realizada pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro  sobre a viabilidade de  realização de concurso público.

2.22 O fato dos postos de trabalho no Instituto estarem preenchidos, hodiernamente, por uma população de aposentados, sem a possibilidade de realização de
concurso público, devido, dentre outras razões, ao plano de Recuperação Fiscal- RRF, aprovado pela Lei Complementar Federal nº 159/2017 e adotado pelo
Estado do Rio de Janeiro, deixa o IVB em situação mais vulnerável em relação ao futuro das ações que se apresentam.

2.23 Por conseguinte, torna-se evidente a necessidade de execução de serviços que se destinem à realização de atividades operacionais e complementares às
atribuições legais dos empregados públicos nos âmbitos administrativo, comercial e financeiro para o pleno funcionamento do Instituto Vital Brazil. Dessa
forma, será possível o cumprimento de seus objetivos sociais, dentre eles, o de maior relevância, qual seja o fornecimento de soros hiperimunes e medicamentos
para o Ministério da Saúde visando sua distribuição à população.

2.24 Cabe ressaltar que o Processo Administrativo SEI-080005/000977/2020 cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de
Processos de Negócio (BPO), no âmbito das Diretorias Industrial e Científica do Instituto Vital Brazil, não obteve sucesso nas pesquisas de mercado com 55
(cinquenta e cinco) empresas contatadas do ramo pertinente ao objeto, sendo que 01 (uma) empresa enviou resposta negativa e 01(uma) empresa apresentou
proposta fora do escopo aos itens preconizados no Termo de Referência estabelecido.

2.25 Portanto, fez-se necessária a revisão do presente Projeto Básico, visando o seu melhor entendimento para obter pesquisas de mercado e consequentemente
a contratação da prestação de serviço.

3 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

3.1 O objeto desse Termo de Referência consiste na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço, de forma contínua, de Processos de Negócio
(BPO) da organização, conforme descrito no detalhamento do serviço ANEXO I, no âmbito das Diretorias Industrial e Científico do Instituto Vital Brazil,
referente aos 150 (cento e cinquenta) postos de trabalho, a serem executados, na sede do Instituto e em suas unidades.

3.2 O Regime de Execução dos Serviços será efetuado com base no artigo 42, Inciso II, da Lei nº 13.303/16.

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

4.1 A prestação dos serviços para o INSTITUTO VITAL BRAZIL, terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por até 05 (cinco) anos, conforme o
disposto no artigo 71, caput, da Lei 13.303/2016.

4.2 A prestação de serviço terá início 05 (cinco) dias corridos a partir da data da assinatura do Contrato.

5 – DA METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DO ACEITE DO OBJETO:

5.1 A presente ferramenta busca mensurar quantitativa e qualitativamente o desempenho da CONTRATADA, bem como contribuir para o pleno alcance do
objeto contratado.

5.2 A metodologia será composta de 02 (dois) indicadores:

a. Ordem de Serviço (ANEXO II): documento que tem como função emitir solicitações à CONTRATADA referente a um serviço que precisa ser realizado
ou qualquer outro requerimento;

b. Notificação (ANEXO III): documento com a função de emitir solicitações à CONTRATADA a respeito de uma irregularidade observada na execução do
objeto contratado;

5.3 Após o atendimento da demanda e/ou o fim do prazo estipulado, cada ordem de serviço/notificação será avaliada e pontuada individualmente, de acordo
com os critérios estabelecidos no item 5.6 (Quanto ao preenchimento).

5.4 Mensalmente o resultado será aferido por uma média simples das Ordens de Serviços. O mesmo processo será feito para as notificações. Os indicadores



terão pesos iguais (Será obtida uma média entre o resultados da média das Ordem de Serviço + média das Notificações);

5.5 Qualquer irregularidade observada pelos Fiscais do Contrato deverá ser formalizada imediatamente por meio de Notificação.

5.6 QUANTO AO PREENCHIMENTO:

5.6.1 Os preenchimentos das ordens de serviços e das notificações serão sempre da CONTRATANTE, considerado no formulário como Requisitante, para a
CONTRATADA.

5.6.2 Todas as ordens de serviços e notificações serão numeradas (nº), datadas, estabelecidos os tipos de serviços e notificações de forma simplificada, com as
devidas descrições. Ainda, definido o prazo para atendimento de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, no nível que requer a complexidade do
serviço e/ou quantitativo da demanda e assinado pelo CONTRATANTE.

5.6.3 No que trata as justificativas das notificações referem-se ao instrumento legal que torna obrigatório o atendimento da demanda (Termo de Referência,
Legislação, Contrato, dentre outros);

5.6.4 Sobre medição da qualidade dos atendimentos, foram estabelecidos alguns critérios: Tempo, Eficiência, Impacto e Retrabalho.

5.6.5 Sobre o critério “tempo” refere-se ao prazo estipulado, que não deve ser inferior a 2 (dois) dias úteis. Portanto, considerar-se-á “Pronto Atendimento”, as
demandas atendidas antes do prazo; “Atendimento no prazo adequado”, as demandas atendidas dentro do dia em que vence o prazo; e “Atrasado” as demandas
posteriores ao prazo;

5.6.6 A eficiência será aferida de acordo com o atendimento da necessidade: se o problema foi plenamente resolvido, considerado “atendeu”, se foi atendido em
parte, considerado “Atendeu com ressalvas“ ou se permanece “Não atendido”;

5.6.7 Para análise do Impacto, devem ser considerados os riscos que envolvem o CONTRATANTE, sendo riscos do não atendimento do objeto contratado ou
possíveis processos, sendo os três casos possíveis de serem considerados: “O projeto poderá avançar sem impactos nas atividades principais e carga de
trabalho”. O projeto poderá avançar, entretanto com impactos no tempo/custo” ou “Inaceitável avançar sem impactos nas atividades principais e carga de
trabalho”.

5.6.8 Quanto ao retrabalho, a análise será feita caso sejam observadas incorreções ou omissões nas respostas apresentadas, podendo ser consideradas: “Não
houve”, “Retorno 1 vez” ou “Retornou 2 ou + vezes”. 

5.7 QUANTO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO (NOTA):

5.7.1 A nota final deverá compor um montante a ser contabilizado, conforme abaixo:

a. Média Simples acima de 9 - Empresa considerada em “atendendo plenamente” do objeto pactuado. Não haverá descontos e será permitido, caso
solicitado, o fornecimento de atestado de capacidade técnica;

b. Média Simples entre 8 e 8,9 - Empresa considerada “atendendo” o objeto pactuado com ressalvas. Não haverá descontos, mas será enviado um Ofício
comunicando o estado de alerta, bem como ratificando a necessidade de correção. Será permitido, caso solicitado, o fornecimento de atestado de
capacidade técnica com ressalvas;

c. Média Simples entre 6 e 7,9 - Empresa considerada “atendendo parcialmente” no atendimento do objeto pactuado. Haverá descontos de 10% (dez por
cento) do valor mensal e será enviado um Ofício comunicando a glosa. Não será permitido, caso solicitado, o fornecimento de atestado de capacidade
técnica;

d. Média Simples menor que 6 - Empresa considerada “irregular” no atendimento do objeto pactuado. Haverá suspensão do pagamento e solicitação de
rescisão do Contrato firmado e será enviado um Ofício comunicando as medidas descritas acima. Não será permitido, caso solicitado, o fornecimento de
atestado de capacidade técnica;

5.7.2 As Ordens de Serviço/Notificações serão contabilizadas todos os meses até o seu atendimento.

5.8 QUANTO O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE:

5.8.1 A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar, a partir do início da prestação dos serviços, sem custo adicional para o CONTRATANTE, no mínimo, os
seguintes canais de atendimento:

a. Telefone;
b. E-mail;

5.8.2 Os canais de atendimento da CONTRATADA deverão prever:

a. A recepção e tratamento diferenciado das Ordens de Serviços - OS, por prazo de entrega e criticidade da OS.
b. O acompanhamento de todo o processo de atendimento pelo CONTRATANTE.

5.9 QUANTO AO TERMO DE ACEITE DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE:

5.9.1 Será considerado recebido e aceito o serviço que estiver de acordo com as especificações e critérios estabelecidos na Avaliação de Qualidade e Aceite do
Objeto.

5.9.2 O Termo de Aceite é o instrumento utilizado no final do contrato para ateste da prestação do serviço, emitido quando a entrega for recebida.

5.9.3 Para identificar a conformidade dos serviços entregues pela CONTRATADA, estes serão avaliados e classificados pelo CONTRATANTE no Termo de
Aceite, considerando o item 5.

5.9.4 Caso a entrega seja mal avaliada, a CONTRATADA reserva-se ao direito de devolvê-lo com os ajustes no prazo de retorno estabelecido pelo
CONTRATANTE.



6 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS:

6.1 O Acordo de Nível de Serviço, firmado por meio deste Termo de Referência, prevê que as demandas serão solicitadas através de Ordem de Serviços - OS.

6.2 O retorno das demandas será avaliado individualmente e irá compor uma nota mensal (média).

6.3 A CONTRATADA compromete-se a manter a média da Avaliação dos Serviços acima de 09 (nove).

6.4 O Acordo de Nível de Serviço constituir-se-á como base de referência para sustentar a evolução da prestação de serviços de forma satisfatória para ambas as
partes.

6.5 O objetivo do Acordo de Nível de Serviço será assegurar o perfeito entendimento dos serviços/demandas envolvidos, bem como, sua medição.

6.6 A CONTRATADA obriga-se a manter os níveis de serviço especificados pelo Acordo de Nível de Serviço, em todos os serviços. 

6.7 Caso haja a necessidade de eventuais ajustes de critérios de execução dos serviços, o Acordo de Níveis de Serviço celebrará a possibilidade destes ajustes
desde que sejam compatíveis com o objeto contratual e que não impliquem em incremento de esforço ou encargos.

6.8 O Acordo de Nível de Serviço estabelecido será vinculado às obrigações da CONTRATADA neste Termo de Referência, conforme tabela abaixo:

ITEM INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA META
1 Ordem de Serviço média ≥90
2 Notificação média ≥90
Avaliação da Qualidade e Aceite do Objeto Média ≥90

7 – DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

7.1 A CONTRATADA deverá desenvolver o objeto deste Termo de Referência de modo a assegurar uma interação apropriada entre as suas atividades e as
atividades dos terceiros contratados pela CONTRATANTE;

7.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e o Instituto Vital Brazil - IVB, vedando-se qualquer
relação entre estes, que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

7.3 Os serviços contratados deverão ser executados nas instalações do INSTITUTO VITAL BRAZIL, no horário de referência de 08h00 às 17h00, localizadas
nos seguintes endereços:

a. Rua: Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brasil, Niterói - RJ, CEP: 24230-410, e a
b. Rodovia RJ 122, Lugareijo Ambrozio, s/nº, KM 132,5 – Cachoeira de Macacu, CEP. 28680-000
c. Estrada Francisco Almeida Sobrinho km 11 – Distrito Terceiro – Nova Friburgo – RJ, CEP. 28610-000;
d. Rua 17, lote 13, Quadra 19 no Distrito Industrial do Parque de Caxias – 4º Distrito do Município de Duque de Caxias – RJ

7.4 DOS LOTES:

7.4.1 Prestar os serviços de forma a atender o descrito no ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR LOTE do presente instrumento, cujas
descrições referem-se aos serviços a serem contratados por processos de negócio (BPO) Industrial e Científico, agrupadas pela natureza das atividades, visando
segmentar o modelo operacional a ser contratado. Portanto, seguem as definições de cada lote:

a. LOTE I: PROCESSOS DE NEGÓCIO INDUSTRIAL: O Serviço do presente lote visa sistematizar as práticas de execução do Processo de Fabricação
Industrial, Projetos de Produtos Industriais, Regulatório, Armazenamento, Águas Industriais, Melhoria de Processo Tecnológico e Qualidade dos
Produtos, para otimização dos processos industriais a fim de alcançar resultados efetivos, eficientes e que estejam alinhados com as estratégias definidas
pelas esferas superiores de gestão.

b. LOTE II: PROCESSOS DE NEGÓCIO CIENTÍFICO: O Serviço do presente lote visa sistematizar as práticas de execução de Produção e Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D), Ensino e Extensão, Controle de Qualidade e Fomento à Pesquisa, que objetivam o desenvolvimento de produtos, análises de
formulações, difusão do conhecimento e promoção da saúde.

7.5 DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DA ALOCAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO NOS LOTES:

7.5.1 A CONTRATADA deverá garantir que seus profissionais detenham as qualificações e formações necessária prevista no ANEXO IV- DESCRIÇÃO DOS
POSTOS POR LOTE para executar os serviços.

7.5.2 A alocação dos profissionais em postos de trabalhos deverão ser realizados, CONFORME ANEXO V - LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE
ESTIMADA DE SERVIÇO

7.5.3 Os quantitativos individualizados do ANEXO V - LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇO foram sugeridos com base no
histórico da fiscalização dos contratos anteriores e de acordo com as peculiaridades dos mesmos, expressando as necessidades no que concerne ao serviço a ser
contratado, vislumbrando o pleno atendimento das demandas do Instituto Vital Brazil.

7.5.4 Os valores salariais fixados de forma referencial no ANEXO V - LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE SERVIÇO deste Termo de Referência,
foram estipulados com base em pesquisa realizada em consulta ao portal www.salarios.com.br e à outras Instituições Públicas de mesmo fim, sendo
estabelecidos na intenção de evitar a evasão de profissionais qualificados, minimizar a rotatividade destes profissionais, garantir a efetividade dos serviços
prestados, manter a sua continuidade com a qualidade necessária à consecução da missão organizacional do Contratante, reduzindo a insegurança quanto à
disponibilidade de profissionais qualificados dispostos a trabalhar por remuneração passível de ser reduzida.

7.5.5 Os parâmetros descritos nos subitens anteriores, constituem parte integrante da especificação dos serviços, não sendo permitida aos potenciais proponentes
sua redução, sob pena de desconsideração da proposta. Estes são utilizados como elementos norteadores para o julgamento das propostas.



7.5.6 Os postos elencadas no ANEXO IV- DESCRIÇÃO DOS POSTOS POR LOTE, referentes aos Perfis de trabalho, obedecem a nomenclatura estabelecida
no Código Brasileiro de Ocupações - CBO, do MTE, na forma do disposto no art. 7º, parágrafo 2º, da IN MPDG nº 05/2017.

7.5.7 A CONTRATADA deverá observar todas as obrigações por lei para a execução do Termo de Referência, além de garantir que seus funcionários executem
as atividades descritas no ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR LOTE nos postos listados, que tenham o propósito de atender as necessidades
objeto da contratação.

7.6 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:

7.6.1 As propostas das empresas proponentes deverão ter preços expressos em Reais (R$), compatíveis com os de mercado, englobar todas as despesas relativas
ao objeto do Contrato e os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao
cumprimento do objeto deste Termo de Referência, salvo expressa previsão legal, bem como deverão ser detalhadas, conforme os formulários que integram o
documento (ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS), que serão analisados pela Assessoria Especial de Recursos
Humanos e por um profissional da área contábil designado pelo Contratante.

7.6.2 As planilhas de custos devem ser acompanhadas da convenção coletiva/acordo coletivo, firmado por sindicato compatível, que será utilizado para a
formulação dos custos.

7.6.3 Para efeito de cálculo da PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, o total ofertado deve incluir todos os custos de mão de obra, tais como:
salários, encargos sociais e trabalhistas, benefícios previstos em lei e/ou convenções coletivas de trabalho (alimentação/refeição, vale transporte, etc), bem como
custos indiretos, lucro e tributos.

7.6.4 Apenas para efeito de cálculo devem ser consideradas 02 (duas) tarifas de bilhete único no valor de R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) cada (ida e
volta), por 22 (vinte dois) dias, resguardadas a dedução legal de 6% (seis por cento) do salário base.

7.6.5 Deve-se além dos valores acima citados, a proponente deve incluir os valores referentes aos adicionais de Insalubridade e/ou Periculosidade, incluir 20%
(vinte por cento) para todos os postos. Contudo, após a elaboração de Laudo Técnico especificando os postos que fazem jus ao adicional, a CONTRATADA
deverá apresentá-lo ao CONTRATANTE para, após, incluir ou excluir estes custos na cobrança mensal.

7.6.6 A CONTRATADA deve incluir valores referentes ao fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, tendo em vista que é de
responsabilidade da mesma o levantamento destas necessidades e o fornecimento, para todos os postos. Contudo, após a elaboração de Laudo Técnico
especificando os postos que fazem jus EPI, a CONTRATADA deverá apresentá-lo ao CONTRATANTE para, após, incluir ou excluir estes custos na cobrança
mensal.

7.6.7 Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza e de acordo com as descrições elencadas no ANEXO I deste Termo de Referência, não eximindo a
CONTRATADA da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério do Instituto Vital Brazil.

7.6.8 A Empresa arrematante será aquela que apresentar o menor valor por lote, em conformidade com o artigo 54, inciso I, da Lei Federal nº 13.303/2016.

8 –  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS:

8.1 A Empresa arrematante será aquela que apresentar o menor valor por lote, em conformidade com o artigo 54, inciso I, da Lei Federal nº 13.303/2016.

8.2 As propostas das empresas proponentes deverão ter preços expressos em Reais (R$), compatíveis com os de mercado, englobar todas as despesas relativas
ao objeto do Contrato e os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao
cumprimento do objeto deste Termo de Referência, salvo expressa previsão legal, bem como deverão ser detalhadas, conforme os formulários que integram o
documento (ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS).

8.3 Na análise da proposta será verificado o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

8.4 Serão desclassificadas propostas que:

a. Forem entregues fora do prazo do ato convocatório;
b. Não atendam às especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
c. Possuam propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do Contrato, condições estas necessariamente especificadas neste Termo de
Referência;

d. Contenha vício insanável ou ilegalidade.

8.5 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:

a. Rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está
sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº
2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);

b. Rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº
1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).

8.6 Quando o proponente apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da
proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta;

8.7 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita;



8.8 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em
modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais proponentes;

8.9 Para fins de análise quanto ao cumprimento das condições da proposta       , poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da
área especializada no objeto.

9 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:

9.1 O proponente deverá comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta
contratação, através da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do
proponente que comprove (m) a prestação de serviços similares e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, com contingente mínimo igual a 50 %
(cinquenta por cento) para o total a ser contratado.

9.2 erá aceito o somatório de atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, para fins de comprovação do quantitativo mínimo dos serviços, desde que
reste demonstrada a execução concomitante dos serviços, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma
única contratação.

9.3 Para atestar a capacidade financeira da empresa proponente, deverão ser apresentados os documentos a seguir, que serão avaliados por um profissional a
área contábil designado pela Contratante:

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,  desde que já exigíveis e apresentados na forma da lei,
incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios. 

9.4 Os proponentes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a seguir, onde os mesmos que serão avaliados por
um profissional a área contábil designado pela Contratante:

a. Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um),
apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   > OU = 1,0

                    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b. Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0
(um), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

ILC = ATIVO CIRCULANTE     > OU = 1,0

PASSIVO CIRCULANTE

c. Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1,0 (um),
apurado nas demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

ISG =                               ATIVO TOTAL______________ > OU = 1,0

                   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

9.5 Os índices contábeis, calculados pelo proponente para fins de atendimento do dispositivo acima, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade
do proponente, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

9.6 Nas situações que as empresas proponentes não atinjam, em um dos índices mencionados no subitem 9.4, valor maior ou igual ao valor do índice previsto
neste Termo de Referência, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do
valor da contratação;

9.7 Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física.  Se o proponente não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões
negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.

9.8 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na

forma da lei;
c. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, que será apresentada da seguinte forma:

c.1)Fazenda Federal: Apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito Negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange,
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas “a e “d”, do Parágrafo Único, do artigo 11, da Lei nº 8.212, de 1991;



c.2) Fazenda Estadual: Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda, ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o proponente, em razão do objeto social, está isento de Inscrição Estadual;

c.2.1) Caso o proponente esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação
da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o
caso, Certidão comprobatória de que o proponente, em razão do objeto social, está isento de Inscrição Estadual.

c.3) Fazenda Municipal: Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o proponente, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;

d. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho;

9.9 O proponente deverá apresentar declaração, na forma do ANEXO VIII, atestando que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

9.10 A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

a. Cédula de Identidade;
b. registro comercial, no caso de empresa individual;
c. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10 – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA ENTIDADE

10.1 Será anexada aos autos no momento que antecede a autorização do Ordenador de Despesa, bem como da realização do certame e terá caráter sigiloso,
conforme disposto no artigo 34, da Lei Federal nº 13.303/2016.

11 – DO PAGAMENTO:

11.1 O pagamento pela execução do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a prestação do serviço e a certificação, pelo Fiscal,
do documento de cobrança mensal (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) enviado pelo fornecedor, com a descrição clara do item do objeto do
contrato que está sendo faturado e o número da Nota de Empenho referente a tal Nota Fiscal, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa
e aceitas pelo Instituto Vital Brazil.

11.2 O valor mensal será estimado e o pagamento será efetuado com as solicitações de serviços atendidas no mês de referência e de acordo com os valores
previstos na proposta da contratada para cada atividade.

11.3 O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da
CONTRATADA, desde que comprovado, dentre outras coisas, o devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos
estaduais e federais.

11.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE;

11.5 Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal
situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

11.6 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que o parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da
CONTRATANTE.

11.7 A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas
resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

11.8 Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados, alocados na prestação dos serviços,
objeto deste Termo de Referência, ao pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;

11.9 Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até
que a situação seja regularizada.

11.10 A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.

11.11 Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento ao ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS.

11.12 Ocorrerá glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:

a. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com a qualidade mínima exigida.
b. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à demandada.



c. Deixar de repassar os valores de vales transporte, alimentação/refeição e Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica) aos
empregados alocados na execução dos serviços contratados.

11.13 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para fins de pagamento, ou em outra periodicidade conforme o caso, bem como quaisquer novas
exigências legais que venham a ser  regulamentadas pelos órgãos normativos e/ou de controle externo, ao longo de todo período de vigência do contrato, os
seguintes documentos (relativos somente à mão de obra alocada exclusivamente na prestação dos serviços):

a. Nota Fiscal/Fatura;
b. Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das

folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, com as respectivas
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c. Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a
relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

d. Comprovantes/guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a Certidão de Regularidade;
e. Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte, Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica), bem como relatórios

discriminando o valor devido aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem os quais não serão liberados os pagamentos das
referidas faturas;

f. Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;
g. Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados,

na forma da Lei;
h. Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

de trabalho;
i. Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao contrato.
j. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Previdência Social), emitida pela

Receita Federal;
k. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
l. Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa;

m. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
n. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS;

11.14 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, em
conformidade com o Decreto nº 43.181, de 08 de setembro de 2011, e a Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 130, de 29 de setembro de 2011, cujo
número e agência deverão ser informados pela CONTRATADA, quando da apresentação dos documentos de habilitação.

11.15 Os documentos previstos nos subitem 11.13, dos subitens “a” até “i” deverão contemplar somente a mão de obra alocada exclusivamente na prestação de
serviços deste Termo de Referência.

12 – DA GARANTIA:

12.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do instrumento,
comprovante de prestação de garantia da ordem de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista nos incisos I ao
III, do § 1º, do artigo 70, da Lei Federal nº 13.303/2016, a ser restituída após sua execução satisfatória do Contrato.

12.2 A critério do CONTRATANTE, a garantia de execução contratual apresentada pela CONTRATADA poderá ser utilizada para pagamentos dos salários e
demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS ou outras indenizações e multas, quando tais
obrigações não forem adimplidas pela CONTRATADA;

12.3 O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, após o encerramento da vigência do Contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogação, liberando-a mediante a comprovação, pela CONTRATADA, da eficácia dos serviços prestados.

12.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato;
b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;
c. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
d. Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.5 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

12.6 Caso o valor do Contrato seja alterado, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja mantido o percentual de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato.

12.7 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
rescisão do Contrato.

12.8 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

12.9 A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas decorrentes da contratação.

13 – DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

13.1 A fiscalização da execução do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, devendo ser exercidos por 3 (três) fiscais do Instituto Vital Brazil - IVB, especialmente designados pelo Diretor



Presidente, em conformidade ao Decreto nº 45.600/16;

13.2 A fiscalização do Contrato, no que se refere ao cumprimento das obrigações, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o Contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento.

13.3 A fiscalização será exercida por empregados públicos/servidor designados pelo Instituto Vital Brazil - IVB;

13.4 A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

13.5 O (s) Fiscal (is) do Contrato deverá (ão) promover o registro das ocorrências verificadas em meio físico ou informatizado, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, devendo tais ocorrências constarem dos autos do Processo Administrativo;

13.6 Competirá à servidora Cintia Ibraim Menino, matrícula nº 36.769-8, Id. nº 445593-8, a gestão do Contrato e aos empregados públicos Paulo César da
Silveira Sodré, matrícula nº 2689-8, Id. nº 26979969, e Cláudia Gouveia Mendes, matrícula nº 7116-7, Id. nº 4142746-7, a fiscalização, especialmente
designados pelo Diretor Presidente, a gestão, a fiscalização e a execução do Contrato, em conformidade com o Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

13.7 Durante a execução do objeto contratual, a fiscalização técnica deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.8 A fiscalização técnica deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto contratual ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.9 Solicitar à empresa CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento
dos serviços;

13.10 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários pela empresa CONTRATADA, compatível com execução dos
serviços objeto deste Termo de Referência;

13.11 Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução dos serviços, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e
repactuação de preços do Contrato a ser firmado;

13.12 Assegurar-se de que o número de empregados alocados pela CONTRATADA é suficiente para o bom e regular desempenho dos serviços;

13.13 A fiscalização da Administração não permitirá que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

13.14 Certificar-se que os prepostos estão cientes das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

13.15 Esclarecer as dúvidas dos prepostos da CONTRATADA que estiverem sob sua alçada encaminhando, às áreas competentes, os fatos que extrapolem sua
competência;

 13.16 Fazer-se presente no local da execução do Contrato;

13.17 Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual;

13.18 Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas neste Termo de Referência, assim como os prazos de execução e de conclusão, devendo
solicitar aos prepostos da CONTRATADA a correção de imperfeições detectadas;

13.19 Receber reclamações relacionadas à qualidade dos serviços prestados, tomando as devidas providências;

13.20 Certificar-se de que a CONTRATADA mantém durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de
Referência e na contratação, solicitando os documentos necessários a esta constatação;

13.21 Verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da CONTRATADA, inclusive no que se refere à utilização pelos seus empregados, dos
equipamentos de proteção individual - EPI, exigidos pela legislação pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e empregados da
CONTRATADA, bem como na hipótese de descumprimento, comunicar ao Gestor para impulsionar o procedimento tendente à notificação da CONTRATADA
para o cumprimento das normas trabalhistas e instauração de processo administrativo para aplicação de sanção administrativa.

13.22 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras;

13.23 Solicitar aos prepostos da CONTRATADA a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou
dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área da Instituição reputar, justificadamente, inconveniente;

13.24 Receber e conferir a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, atestar os serviços efetivamente prestados, na quantidade e qualidade CONTRATADA,
para fins de pagamento das faturas correspondentes;

13.25 Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no Contrato e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA;

 13.26 Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para liquidação da despesa, juntamente com a Nota Fiscal que após
conferência, remeterá a documentação para o Setor responsável pelo pagamento, em tempo hábil, de modo que o pagamento seja efetuado no prazo adequado;

13.27 Certificar-se do correto cálculo e recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes do Contrato e, caso necessário, buscar
auxílio junto aos Setores de Contabilidade para a verificação dos cálculos apresentados.

13.28 Propor aplicação de penalidades nos casos de inadimplemento/inexecução parcial ou total do Contrato e, em caso positivo, deverá ser garantida a defesa
prévia à CONTRATADA. Em ambos os casos, a documentação deverá compor o processo administrativo;

13.29 Comunicar ao setor responsável, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto Contratado,



observado o disposto no §1º, do artigo 81, da Lei Federal nº 13.303/2016, com vistas à economicidade e à eficiência na execução Contratual;

13.30 Apresentar, ao término do Contrato, antes de possível prorrogação, ou quando solicitado, relatório acerca da regular execução do Contrato;

13.31 Os Fiscais do Contrato solicitarão aos prepostos da CONTRATADA, sempre que necessário, que forneçam os seguintes documentos:

13.32 Extratos das contas do INSS e do FGTS de qualquer empregado;

13.33 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador dos serviços o Instituto Vital Brazil -
IVB;

13.34 Cópia dos contracheques dos empregados, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos
bancários;

13.35 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

13.36 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato;

13.37 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações
trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no artigo 83, incisos I ao III, da Lei
Federal nº 13.303/2016;

13.38 O Contrato e suas parcelas mensais só serão considerados integralmente cumpridos após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

 13.39 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

14.1 Emitir solicitações à CONTRATADA referente a um serviço que precisa ser realizado ou qualquer outro requerimento via por meio de Ordem de Serviços -
OS.

14.2 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade observada no cumprimento do objeto por meio de notificação devidamente preenchida, bem como
finalizar a mesma com a avaliação da Qualidade do Atendimento no Termo de Aceite ao final do Contrato;

14.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA, por meio do Fiscal do Contrato;

14.4 Avaliar cada ordem de serviço/notificação de acordo com os critérios estabelecidos no item 5.6 (Quanto ao preenchimento).

14.5 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores/empregados especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade competente
para as providências cabíveis;

14.6 Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência;

14.7 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como as descritas na Instrução Normativa nº 05/2017 e demais alterações;

14.8 Aplicar as penalidades para as hipóteses da CONTRATADA não cumprir o compromisso assumido com a Administração;

14.9 Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato, em especial à aplicação de sanções, alterações e reajustamento de
preços;

14.10 Fornecer todas e quaisquer informações, dados, documentos e demais elementos necessários à atuação da CONTRATADA;

14.11 Fornecer as instalações, equipamentos/maquinários, materiais e demais bens utilizados pelos colaboradores da CONTRATADA para a execução do objeto
contratado;

14.12 Autorizar amplo acesso e trabalho de colaboradores e/ou representantes da CONTRATADA em quaisquer de suas dependências ou demais locais sob
responsabilidade do CONTRATANTE;

14.13 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;

14.14 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;

14.15 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deverão ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório;

14.16 Cientificar a Assessoria Especial Jurídica do CONTRATANTE acerca de ilegalidade no decorrer da contratação que possa ensejar aplicação de
penalidade;

14.17 Certificar que os empregados da CONTRATADA não realizem banco de horas, exceto nas situações previamente autorizadas e formalmente justificadas



pelo responsável da área do CONTRATANTE, devendo ser informado antecipadamente aos prepostos da CONTRATADA, observado o limite da legislação
trabalhista;

14.18 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço efetivamente prestado, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e
no Contrato;

14.19 Do cumprimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença
normativa em dissídio coletivo;

14.20 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente;

14.21 Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto à prestação de serviços efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas
todas as exigências legais contratuais, incluindo a comprovação;

14.22 Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que não forem utilizados na execução dos serviços;

14.23 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo
XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

14.24 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após o seu recebimento;

14.25 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela
CONTRATADA, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1 A CONTRATADA, independentemente das demais obrigações estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência, obriga-se especialmente a:

15.2 Garantir que seus profissionais detenham as qualificações e formação necessária para executar os serviços previstos no ANEXO I, em conformidade com
as normas e determinações em vigor;

15.3 Prever nos contratos de trabalho dos colaboradores a cessão dos direitos de propriedade intelectual ao Instituto Vital Brazil, em decorrência das pesquisas e
produtos desenvolvidos nas dependências do Contratante.

15.4 Desempenhar os serviços com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem
prejuízo da dignidade e independência profissional;

15.5 Instruir seus Prepostos, sem ônus para o CONTRATANTE, nos termos do art. 8º, da IN MPDG nº. 05/2017, quanto à necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitações do CONTRATANTE, dos Fiscais do Contrato ou de seus substitutos, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações
destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, e devendo, ainda, tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas
detectadas na execução dos serviços contratados;

15.6 Executar os serviços com qualidade e em conformidade com especificações/quantidades deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer equipamento de Proteção Individual - EPI e Equipamento de
Proteção Coletiva- EPC, de modo que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, obedecendo as normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial
referentes à segurança, à confiabilidade e a integridade;

15.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelos Fiscais do Contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

15.8 Providenciar a guarda e segurança dos documentos de propriedade do CONTRATANTE de que a CONTRATADA venha a se utilizar para a execução do
serviço objeto deste Termo de Referência;

15.9 Comunicar ao CONTRATANTE todos os detalhes de atos ou fatos que, na avaliação da CONTRATADA, dificultem ou impossibilitem a execução do
objeto do Contrato;

15.10 Responsabilizar-se por seus empregados diretos envolvidos na prestação do serviço do objeto do Contrato, arcando com:

a. salários;
b. encargos trabalhistas e sociais;
c. as consequências advindas de qualquer acidente de trabalho ocorrido com seus empregados e/ou seus contratados na execução dos serviços, em virtude do

não atendimento das condições de segurança;
d. quaisquer danos experimentados por seus empregados, contratados e demais terceiros, resultantes das atividades relacionadas ao presente Contrato,

eximindo e pleiteando que se exima completamente a responsabilidade do CONTRATANTE;
e. assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica) com a prioridade de atendimentos em hospitais, clínicas, consultórios e realização de

exames, devendo ser em todos os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu e adjacências, com vigência no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da contratação;

f. auxílio-transporte, até o limite de 8 tarifas modais por dia trabalhado (o pagamento será fiscalizado e pago conforme executado;)
g. auxílios Alimentação/Refeição de ampla aceitação nos estabelecimentos de fornecimento de alimentação/Refeição, nos municípios de Niterói, Rio de

Janeiro e São Gonçalo, Cachoeira de Macacu e Nova Friburgo;
h. dar fiel cumprimento às condições pactuadas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de Trabalho;
i. consultas e exames médicos específicos ocupacionais de admissão e periódico, no que couber, da lista descrita abaixo, submetendo todos os empregados

antes da disponibilização deles à execução do Contrato, de acordo com a legislação em vigor, os quais deverão ser comprovados sob a forma de atestados
de saúde, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;



ITEM EXAMES ITEM EXAMES
1 Ácido Hipúrico Urinário 10 Fenol Urinário
2 Ácido Metil-Hipúrico Urinário 11 Glicemia
3 Acuidade Visual 12 Hemograma Completo
4 Audiometria 13 Metil Etil Cetona Urinária
5 Avaliação Psicossocial 14 Plaquetas
6 Eletrocardiograma ECG 15 Teste de Romberg
7 Eletroencefalograma EEG 16 Prova de função Hepática
8 Espirometria

17 RX Tórax PA
9 Exame Parasitológico de fezes (EPF)

j. certificar que os demais exames ocupacionais (periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de função/setor) sejam realizados na forma da legislação
vigente. Deverão ser comprovados sob a forma de atestados de saúde ocupacional, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. Os exames periódicos
devem ser realizados preferencialmente nas dependências do CONTRATANTE;

k. as consequências advindas de qualquer acidente de trabalho ocorrido com seus empregados e/ou seus contratados na execução dos serviços, em virtude do
não atendimento das condições de segurança;

l. quaisquer danos experimentados por seus empregados, contratados e demais terceiros, resultantes das atividades relacionadas ao presente Contrato, eximindo
e pleiteando que se exima completamente a responsabilidade do CONTRATANTE.

15.11 Efetuar, pontualmente, o recolhimento/pagamento de todos os tributos e contribuições incidentes sobre suas atividades, sejam eles federais, estaduais ou
municipais. A retenção na fonte e o respectivo recolhimento de tributos, taxas e contribuições devidos pela CONTRATADA, sempre que assim o exigir a
legislação aplicável, será realizado pelo CONTRATANTE com o devido desconto dos valores pagos à CONTRATADA;

15.12 Obter das autoridades competentes todas as licenças e permissões que eventualmente se fizerem necessárias ao desenvolvimento de suas atividades e à
execução das obrigações ora assumidas, solicitando ao CONTRATANTE os documentos e informações que porventura sejam necessárias para tal finalidade;

15.13 Visando o bom desempenho dos serviços, sempre que necessário, as partes se reunirão para analisar o andamento dos trabalhos, mediante convocação
prévia com pauta, cabendo a cada uma envolver seus respectivos profissionais relacionados ao assunto;

15.14 A responsabilidade pela observância dos prazos para a realização de todo e qualquer trabalho compreendido neste instrumento compete à
CONTRATADA, a quem caberá comunicar previamente ao CONTRATANTE a programação a ser cumprida em relação aos serviços;

15.15 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações
trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no artigo 83, incisos I ao III, da Lei
Federal nº 13.303/2016;

15.16 O Contrato e suas parcelas mensais só serão considerados integralmente cumpridos após a comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todas as
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

15.17 A CONTRATADA compromete-se a respeitar as legislações específicas de cada serviço prestado, bem como a necessidade pagamento de adicionais de
insalubridade ou periculosidade e o cumprimento de todo e quaisquer ônus provenientes destas demandas;

15.18 A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar ao CONTRATANTE os seguintes documentos referentes à Legislação Trabalhista e
Previdenciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei:

a. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);
b. AET (Análise Ergonômica do Trabalho);
c. Laudo de Insalubridade ou Periculosidade, se couber;
d. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);
e. LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho);
f. Ficha de entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva- EPC, se couber;
g. PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

15.19 Considerando que o CONTRATANTE possui áreas que possivelmente possam ser insalubres e/ou periculosas, conforme ANEXO VIII, os colaboradores
que executarem os serviços contratados podem fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade. Constatada a necessidade do
pagamento, a CONTRATADA deverá fazê-lo retroativamente à data da contratação do colaborador, devendo ser ressarcida pelo CONTRATANTE;

15.20 Tendo em vista as solicitações do item anterior, informamos que atualmente o Instituto utiliza em seus processos produtivos as substâncias químicas
descritas no ANEXO IX, no que couber, devendo estas serem aferidas quantitativa e qualitativamente e ainda outras que identificarem a necessidade;

15.21 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização
técnica, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

15.22 Garantir a continuidade dos serviços em casos de greve ou paralisação;

15.23 Fornecer crachá de identificação de seus funcionários, com a identificação, fotografia recente, número de CPF e a informação de que está à serviço do
CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da contratação;

15.24 Cumprir a jornada de trabalho em conformidade com as Leis Trabalhistas, de acordo com cada categoria profissional, tendo como horário de referência de
08h00 às 17h00, com 01 (uma) hora de almoço, podendo este horário ser alterado de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, dependendo do posto de



trabalho;

15.25 A CONTRATADA deverá respeitar a Lei nº 4.950-A, de 22 de Abril de 1966;

15.26 Providenciar, às suas expensas, instalação de sistema de registro eletrônico do ponto – SREP, previsto no artigo 74, § 2º, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e disciplinado na Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego e nobreak;

15.27 Descontar dos empregados os atrasos e faltas não justificadas e as diferenças deverão ser abatidas da cobrança ao CONTRATANTE;

15.28 Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados, alocados na prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, ao
pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;

15.29 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

15.30 Manter a disciplina de seus funcionários nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação da Fiscalização
do CONTRATANTE, qualquer integrante da prestação de serviços, cuja conduta seja considerada inadequada/inconveniente à prestação dos serviços, objeto do
Contrato;

15.31 Encaminhar, mensalmente, à Comissão de Fiscalização do Contrato, para fins de pagamento, ou em outra periodicidade conforme o caso, bem como
quaisquer novas exigências legais que venham a ser regulamentadas pelos órgãos normativos e/ou de controle externo, ao longo de todo período de vigência do
Contrato, todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como todas as Certidões atualizadas, de recolhimento e folhas de pagamento analítica e das
provisões, conforme detalhado abaixo:

a. Nota Fiscal/Fatura;
b. Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das

folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, com as respectivas
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c. Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a
relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

d. Comprovantes/guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a Certidão de Regularidade;
e. Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte, Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica), bem como relatórios

discriminando o valor devido aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem os quais não serão liberados os pagamentos das
referidas faturas;

f. Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;
g. Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados,

na forma da Lei;
h. Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

de trabalho;
i. Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao Contrato.
j. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Previdência Social), emitida pela

Receita Federal;
k. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
l. Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa;

m. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
n. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS.

15.32 Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, sempre que solicitado;

15.33 Manter-se, durante todo o período de vigência do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações trabalhistas, todas as condições de
habilitação e qualificação técnica exigidas e assumidas no procedimento de  Licitação;

15.34 Banco de horas somente serão computados (deverá constar previsão no Contrato de trabalho dos empregados) mediante prévia solicitação do
CONTRATANTE e apresentação de relatório consolidado, que deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, para devida averiguação;

15.35 Deverão ainda ser considerados, pela CONTRATADA, na sua proposta, eventuais acréscimos e encargos decorrentes da legislação trabalhista vigente;

15.36 Observar e fazer cumprir, na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este Contrato está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência (PCD) na sua instituição, não sendo específico do Contrato IVB, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados............................................................ 2%;

II - de 201 a 500..................................................................... 3%;

III - de 501 a 1.000................................................................. 4%;

IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.

15.37 Providenciar a reposição/substituição imediata, do empregado por posto, em caso de afastamento por período acima de 30 (trinta) dias, de acordo com a
necessidade e demanda dos serviços contratados. Somente serão cobradas do CONTRATANTE as despesas decorrentes das substituições efetivamente
atendidas pela CONTRATADA. Ao término da vigência do Contrato, o montante provisionado não utilizado deverá ser devolvido ao CONTRATANTE;

16 - DA FORMA DE RELACIONAMENTO (PREPOSTO):



16.1 Toda execução dos serviços deverá ser realizada por técnicos especializados da CONTRATADA, gerenciados pelos seus Prepostos.

16.2 Caberá aos Prepostos fornecer informações de controle e acompanhamento da execução dos serviços contratados.

16.3 Os Prepostos deverão coordenar as atividades necessárias ao atendimento das Ordens de Serviços/Notificações, primando pela qualidade dos serviços
prestados.

16.4 Caberá à CONTRATADA dimensionar a estrutura necessária com vistas a atender às necessidades do CONTRATANTE, tendo como base as
características, os prazos e a especificidade dos serviços, as atividades a serem executadas e a qualificação necessária dos profissionais. 

16.5 A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no mínimo 2 (dois) prepostos, no ato de assinatura do Contrato  ou sempre que alterados. Estes deverão
atuar como representante da CONTRATADA no acompanhamento da execução da prestação de serviço de 2ª a  6ª feira, no horário de 08h às  17h.

16.6 O Preposto será o responsável pelo acompanhamento da execução total do Contrato  e dos serviços prestados pela CONTRATADA, tendo como
qualificações e atribuições, no mínimo: Ensino médio completo e experiência administrativa de 2 (dois) anos, domínio do Word e Excel, redação própria, boa
comunicação e organização.

16.7 São atribuições dos Prepostos, dentre outras:

16.8 Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências do CONTRATANTE;

16.9 Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA;

16.10 Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da CONTRATADA;

16.11 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações das dependências do CONTRATANTE à disposição dos empregados da
CONTRATADA;

16.12 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades do CONTRATANTE e da Comissão de Fiscalização
do Contrato;

16.13 Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos serviços contratados;

16.14 Reportar-se à Comissão de Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;

16.15 Relatar à Comissão de Fiscalização do Contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada;

16.16 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos
serviços contratados;

16.17 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante ao Instituto Vital Brazil por todos os atos e fatos
gerados ou provocados por eles;

16.18 Acatar as orientações da Fiscalização do Contrato, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

16.19 Terá a incumbência de controlar os empregados envolvidos na execução dos serviços, devendo estar presente nas instalações do CONTRATANTE, no
mínimo, 5 (cinco) vezes por semana, mantendo também um malote de circulação entre as dependências do CONTRATANTE e da CONTRATADA.

16.20 Receber de sua prestadora de serviços todos os materiais necessários para o bom andamento de sua prestação, tais como: computador com impressora e
scanner com acesso a rede e sistemas da CONTRATADA, material de escritório (canetas, lápis, borracha, papel A4 e ofício, tonner e etc.);

17 - DO SIGILO E ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE:

17.1 A CONTRATADA declara e se compromete:

a. a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações científicas e técnicas e, sobre todos os materiais
obtidos com sua participação;

b. não tomar qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que
tenham acesso;

c. incluir no contrato individual de trabalho dos colaboradores, que vierem a prestar serviços a CONTRATANTE, cláusula de confidencialidade;
d. que todos os documentos, inclusive as ideias relativas ao cumprimento do objeto do Contrato, contendo dados e informações relacionadas a qualquer

pesquisa é de propriedade da CONTRATADA, assim como todos os materiais, sejam modelos, protótipos, sejam outros de qualquer natureza;
e. comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do objeto de colaboração, sendo vedada

tanto a sua divulgação a terceiros quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida;
f. Por ocasião da violação das obrigações previstas nesta Cláusula deverá indenizar e ressarcir o CONTRATANTE pelas perdas, lucros cessantes, danos

diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais e/ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.

18 - DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES:

18.1 A Matriz de Riscos (ANEXO X) deste Termo de Referência, que deverá ser parte integrante do Contrato e definirá os riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à
contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do Contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual



necessidade de prolação de Termo Aditivo quando de sua ocorrência;
b. Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade da CONTRATADA para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em

obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no Termo de Referência da licitação;
c. Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade da CONTRATADA para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas,

em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no Termo de Referência da
licitação.

18.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses
não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – ANEXO X deste Termo de Referência;

18.3 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem ao CONTRATANTE,
conforme estabelecido na Matriz de Riscos , ANEXO X deste Termo de Referência.

19 - DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO:

19.1 Informamos será vedada à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio.

19.2 A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questões de alta competitividade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de supri os requisitos de
habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

19.3 Entretanto, no caso em tela, verifica-se que eventual formação do tipo para participação da referida licitação poderia causar restrição na concorrência, bem
como a manipulação dos preços, prejudicando a economicidade.

19.4 Assim sendo, caso surja licitante que se sinta prejudicado com a escolha administrativa, poderá impugnar o edital apresentando suas razões específicas à
consideração da Administração que, em autotutela, poderá rever sua posição.

19.5 Desta feita, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio para o caso concreto é o melhor atende ao interesse público, por prestigiar
os princípios da competitividade, economicidade e da moralidade.

20 - DA VISITA TÉCNICA:

20.1 Será facultada a realização de visita técnica para os interessados na participação do processo de contratação, a fim de tomarem conhecimento das condições
locais para o cumprimento das obrigações, objeto da contratação, sendo que as empresas interessadas deverão, previamente, agendar data e horário da visita na
Assessoria Especial de Recursos Humanos, através do telefone (21) 2711-9223, ramal 167, que acompanhará a respectiva visita e emitirá o competente Atestado
de Visita Técnica, conforme ANEXO XI;

20.2 Deverá o proponente apresentar declaração de que tem conhecimento pleno do objeto, com expressa ciência de que não poderá alegar desconhecimento de
circunstâncias que influenciem na execução do Contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços, conforme ANEXO XII.

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

21.1 As empresas proponentes devem apresentar propostas para os lotes I e II, alocados nos postos de trabalho definidos, desde que atendam todos os requisitos
deste Termo de Referência, em especial àqueles correspondentes à qualificação econômica financeira e os correspondentes à qualificação técnica;

21.2 A critério do CONTRATANTE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos à CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com o pagamento de
custos do Contrato, multas, indenizações ou outras responsabilidades da CONTRATADA, sendo-lhe assegurado o direito ao contraditório e a prévia e ampla
defesa;

21.3 No decorrer da execução do Contrato, visando o melhor cumprimento do objeto, se alguma alteração de setor ou atividade se fizer necessária, deve ser
observado a necessidade da manutenção dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade pertinentes a que se fizer jus;

21.4 Dentro das cargas horárias semanais, eventualmente pode se caracterizar o trabalho noturno, preconizado no artigo 73, §2º, da CLT, cabendo pagamento de
adicional noturno;

21.5 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas neste Termo de Referência e na legislação pertinente;

21.6 Quanto à submissão do serviço almejado às legislações especiais, informamos que as mesmas já constam inseridas neste Termo de Referência.

Aqui, encerra-se o presente Termo, elaborado pela Assessoria de Recursos Humanos:

22.LISTA DE ANEXOS:

ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

ANEXO II - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS

ANEXO III - MODELO DE NOTIFICAÇÃO



ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS POSTOS POR LOTE

ANEXO V - LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇO

ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTO

ANEXO VII -MODELO DE DECLARAÇÃO (art. 7°, XXXIII da CF/88)

ANEXO VIII - TABELA DE ÁREAS INTERNAS EXPOSTAS A RISCO

ANEXO IX - LISTAGEM DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

ANEXO X - MATRIZ DE RISCOS

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

A proponente deverá apresentar uma proposta técnica-financeira, de prestação dos seguintes serviços, conforme descrições abaixo:

LOTE 01 - PROCESSOS DE NEGÓCIO INDUSTRIAL

1.1 Serviço de Processo de Fabricação Industrial:

a. Suporte técnico na Produção do Plasma:

Inoculação dos antígenos nos animais relacionados no plano de imunização;
Coleta de tubo prova nos animais relacionados no plano de imunização;
Realização do processo de sangria dos animais relacionados no plano de imunização;
Realização da separação do plasma no laboratório da Central de Produção de Plasma (CPP);
Reidratação do concentrado de hemácias para reinfusão nos animais doadores;
Retirada dos resíduos produzidos pela FVB Expedir as bolsas de plasma e bolsa satélite para a Coordenação de Armazenamento;
Acompanhamento do manejo sanitário e zootécnico dos animais em parceria com a Divisão de Grandes Animais (Fazenda); 
Coleta do material para os exames laboratoriais e executar exames laboratoriais focados nos animais da fazenda;
Execução dos POP´s da CPP, FVB, Coelheira e Serpentário; Participar dos treinamentos;
Coleta e encaminhamento das amostras de água ao Controle de Qualidade, bem como monitorar a qualidade de produtos para cloração da mesma com o
uso de produtos específicos;
Acompanhamento, orientação e execução do manejo: clínico, cirúrgico, nutricional, sanitário e zootécnico dos animais;
Realização de cirurgias;
Acompanhamento da execução da coleta dos materiais e dos Exames Laboratoriais focados nos animais da Fazenda e emitir laudo dos resultados
encontrados;
Avaliação e acompanhamento da execução da Inoculação dos antígenos nos animais relacionados no Plano de imunização e se necessário, excluir o
animal por critérios técnicos da inoculação;
Avaliação e acompanhamento da execução da Coleta de tubo prova nos animais relacionados no Plano de imunização e se necessário, excluir o animal
por critérios técnicos da coleta;
Avaliação e acompanhamento da execução da Separação do plasma no Laboratório da CPP;
Avaliação e acompanhamento da execução da sangria dos animais relacionados no Plano de imunização e se necessário, excluir o animal por critérios
técnicos da sangria;
Avaliação e acompanhamento da reinfusão das hemácias nos animais doadores;
Elaboração, revisão e controle da execução dos POP´s relativos à FVB, CPP e Coelheira;
Solicitação e controle de treinamentos relativos à CPP, FVB e Coelheira; 
Elaboração Relatório mensal da FVB;
Elaboração e envio de relatório do plantel dos animais;
Suporte na administração da Fazenda inerente aos serviços da área rural;
Estabelecimento e participação com outras Instituições públicas/privadas projetos de Pesquisas relacionadas ao setor e ao campi;
Acompanhamento de visitas técnicas à FVB;
Apoiar na realização das cirurgias e no tratamento dos animais;
Execução do manejo de pastagem, bem como o reparo de cercas e aparo de gramas;
Aplicação de adubo químico e orgânico na pastagem;
Executar o manejo: nutricional, sanitário e zootécnico dos animais;
Organização e execução do uso das máquinas e Implementos agrícolas;
Condução do trator, retro escavadeira, transporte de colaboradores, de materiais e animais.

b. Suporte ao processo de Produção dos Soros Hiperimune:
Elaboração e Atualização dos POP´s (Procedimentos Operacionais Padrões);
Atualização da documentação de produção como forma de garantia que a fabricação de produtos esteja dentro dos padrões de qualidade requeridos das
Boas Práticas de Fabricação;
Realização de treinamentos para ajustes necessários à adequação de instalações e equipamentos, ajuste dos serviços, avaliação e implantação da correta
utilização dos materiais, recipientes e dos rótulos, avaliação do correto armazenamento e transporte dos produtos, os procedimentos de sanitização e
limpeza em todas as fases da produção, a correta utilização de saneantes e detergentes, bem como, verificar a potencialidade dos mesmos de se tornar um
agente contaminante;
Identificação de causas e correção de qualquer indício de desvio da qualidade do produto;



Definição de responsabilidades para aqueles que manuseiam os equipamentos e produtos voltados ao correto desempenho das atividades;
Participação nos processos de QI (Qualificação de Instalação), QO (Qualificação de Operação), QD (Qualificação de Desempenho), de calibração,
validação de limpeza e de processo, da aprovação e o monitoramento de fornecedores de materiais, aprovação e monitoramento dos fabricantes
contratados, especificação e monitoramento das condições de armazenamento de materiais e produtos, arquivamento dos documentos e registros obtidos,
bem como, inspeção, investigação e acompanhamento de todas as etapas de fabricação, para eliminar os fatores que afetam a qualidade dos produtos e
para monitorar e cumprir as Boas Práticas de Fabricação;
Realização de treinamento sistemático para operadores, visando a correta aplicação das Boas Práticas de Fabricação;
Cumprimento da conduta de higiene pessoal que possa colocar em risco a qualidade do produto;
Obedecer às condições dos materiais quanto ao status de quarentena, aprovado ou rejeitado, como também a ordem de entrada e vencimento dos
materiais, bem como a guarda de todos os produtos em condições de semielaborados, como também o fluxo dos materiais em toda a área produtiva;
Correto preenchimento de toda a documentação de fabricação, garantido assim a sua recuperação e rastreabilidade de lotes;
Checagem de todos os materiais utilizados na produção de um lote, baseado na fórmula mestra, conferindo a quantidade de cada um deles, fazer toda a
reconciliação dos materiais em cada fase do processo e calcular rendimento final do processo, acusando os desvios em relação ao teórico e quais as
explicações para a ocorrência dos mesmos para elaboração dos relatórios de desvios de qualidade com justificativa para os mesmos;
Avaliação da necessidade de melhoria da limpeza e manutenção, evitando a possibilidade de contaminação cruzada, e a correta utilização das áreas
considerando o tipo de produtos e suas características sensibilizantes;
Participar da qualificação de fornecedores de matérias-primas, materiais de embalagem necessários para a produção de medicamentos;
Integração entre as informações técnicas do Controle da Qualidade e Garantia da Qualidade;
Elaboração de especificações de equipamentos;
Elaboração de requerimento do usuário e memorial descritivo para projeto de área de fabricação;
Acompanhamento, controle e monitoramento diariamente das atividades de Fabricação;
Produção de concentrado de imunoglobulinas;
Formulação, envase e acondicionamento de soros hiperimunes;
Integrante do sistema de gestão da qualidade (SGQ);
Participação da equipe de validação;
Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP);
Gerenciamento de resultados fora da especificação.

c. Suporte ao Processo de Produção de Medicamentos (Sólidos Orais Líquidos Orais):

Elaboração e Atualização dos POP´s (Procedimentos Operacionais Padrões);
Atualização da documentação de produção como forma de garantia que a fabricação de produtos esteja dentro dos padrões de qualidade requeridos das
Boas Práticas de Fabricação;
Realização de treinamentos para ajustes necessários à adequação de instalações e equipamentos, ajuste dos serviços, avaliação e implantação da correta
utilização dos materiais, recipientes e dos rótulos, avaliação do correto armazenamento e transporte dos produtos, os procedimentos de sanitização e
limpeza em todas as fases da produção, a correta utilização de saneantes e detergentes, bem como, verificar a potencialidade dos mesmos de se tornar um
agente contaminante;
Identificação de causas e correção de qualquer indício de desvio da qualidade do produto;
Definição de responsabilidades para aqueles que manuseiam os equipamentos e produtos voltados ao correto desempenho das atividades;
Participação nos processos de QI (Qualificação de Instalação), QO (Qualificação de Operação), QD (Qualificação de Desempenho), de calibração,
validação de limpeza e de processo, da aprovação e o monitoramento de fornecedores de materiais, aprovação e monitoramento dos fabricantes
contratados, especificação e monitoramento das condições de armazenamento de materiais e produtos, arquivamento dos documentos e registros obtidos,
bem como, inspeção, investigação e acompanhamento de todas as etapas de fabricação, para eliminar os fatores que afetam a qualidade dos produtos e
para monitorar e cumprir as Boas Práticas de Fabricação;
Realização de treinamento sistemático para operadores, visando a correta aplicação das Boas Práticas de Fabricação;
Cumprimento da conduta de higiene pessoal que possa colocar em risco a qualidade do produto;
Obedecer às condições dos materiais quanto ao status de quarentena, aprovado ou rejeitado, como também a ordem de entrada e vencimento dos
materiais, bem como a guarda de todos os produtos em condições de semielaborados, como também o fluxo dos materiais em toda a área produtiva;
Correto preenchimento de toda a documentação de fabricação, garantido assim a sua recuperação e rastreabilidade de lotes;
Checagem de todos os materiais utilizados na produção de um lote, baseado na fórmula mestra, conferindo a quantidade de cada um deles, fazer toda a
reconciliação dos materiais em cada fase do processo e calcular rendimento final do processo, acusando os desvios em relação ao teórico e quais as
explicações para a ocorrência dos mesmos para elaboração dos relatórios de desvios de qualidade com justificativa para os mesmos;
Avaliação da necessidade de melhoria da limpeza e manutenção, evitando a possibilidade de contaminação cruzada, e a correta utilização das áreas
considerando o tipo de produtos e suas características sensibilizantes;
Participar da qualificação de fornecedores de matérias-primas, materiais de embalagem necessários para a produção de medicamentos; Integração entre as
informações técnicas do Controle da Qualidade e Garantia da Qualidade; Elaboração de especificações de equipamentos;
Elaboração e análise técnica do requerimento do usuário e memorial descritivo para projeto de área de fabricação;
Acompanhar, controlar e monitorar diariamente as atividades de Fabricação;
Conferência das ordens de produção e embalagem;
Verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP) em projetos e na produção de medicamentos;
Participação em treinamentos envolvidos na absorção da transferência de tecnologia de produtos.

d. Suporte ao Processo de Produção de Produtos para Saúde e Oncológicos:

Elaboração e Atualização dos POP´s (Procedimentos Operacionais Padrões);
Atualização da documentação de produção como forma de garantia que a fabricação de produtos esteja dentro dos padrões de qualidade requeridos das
Boas Práticas de Fabricação;
Realização de treinamentos para ajustes necessários à adequação de instalações e equipamentos, ajuste dos serviços, avaliação e implantação da correta
utilização dos materiais, recipientes e dos rótulos, avaliação do correto armazenamento e transporte dos produtos, os procedimentos de sanitização e
limpeza em todas as fases da produção, a correta utilização de saneantes e detergentes, bem como, verificar a potencialidade dos mesmos de se tornar um
agente contaminante;
Identificação de causas e correção de qualquer indício de desvio da qualidade do produto;
Definição de responsabilidades para aqueles que manuseiam os equipamentos e produtos voltados ao correto desempenho das atividades;
Participação nos processos de QI (Qualificação de Instalação), QO (Qualificação de Operação), QD (Qualificação de Desempenho), de calibração,
validações de limpeza e de processo, da aprovação e o monitoramento de fornecedores de materiais, aprovação e monitoramento dos fabricantes



contratados, especificação e monitoramento das condições de armazenamento de materiais e produtos, arquivamento dos documentos e registros obtidos,
bem como, inspeção, investigação e acompanhamento de todas as etapas de fabricação, para eliminar os fatores que afetam a qualidade dos produtos e
para monitorar e cumprir as Boas Práticas de Fabricação;
Realização de treinamento sistemático para operadores, visando a correta aplicação das Boas Práticas de Fabricação;
Cumprimento da conduta de higiene pessoal que possa colocar em risco a qualidade do produto;
Obedecer às condições dos materiais quanto ao status de quarentena, aprovado ou rejeitado, como também a ordem de entrada e vencimento dos
materiais, bem como a guarda de todos os produtos em condições de semielaborados, como também o fluxo dos materiais em toda a área produtiva;
Correto preenchimento de toda a documentação de fabricação, garantido assim a sua recuperação e rastreabilidade de lotes;
Checagem de todos os materiais utilizados na produção de um lote, baseado na fórmula mestra, conferindo a quantidade de cada um deles, fazer toda a
reconciliação dos materiais em cada fase do processo e calcular rendimento final do processo, acusando os desvios em relação ao teórico e quais as
explicações para a ocorrência dos mesmos para elaboração dos relatórios de desvios de qualidade com justificativa para os mesmos;
Avaliação da necessidade de melhoria da limpeza e manutenção, evitando a possibilidade de contaminação cruzada, e a correta utilização das áreas
considerando o tipo de produtos e suas características sensibilizantes;
Participar da qualificação de fornecedores de matérias-primas, materiais de embalagem necessários para a produção de medicamentos;
Integração entre as informações técnicas do Controle da Qualidade e Garantia da Qualidade;
Elaboração de especificações de equipamentos;
Elaboração e análise técnica do requerimento do usuário e memorial descritivo para projeto de área de fabricação; Acompanhar, controlar e monitorar
diariamente as atividades de Fabricação.
Verificação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP) em projetos e na produção de medicamentos;
Participação em treinamentos envolvidos na absorção da transferência de tecnologia de produtos.

1.2 Serviço de Projetos Industriais:

a. Suporte aos Projetos de produtos industriais:

Desenvolvimento formal do projeto (definições dos motivos, o objetivo final e uma previsão de recursos);
Elaboração de projetos de produtos estratégicos que estejam em qualquer uma das fases de registro, produção, embalagem, distribuição e transferência de
tecnologia;
Harmonização de 4 dimensões: Escopo, Tempo, Custo e Qualidade
Acompanhamento de cronograma de projetos, monitorando metas e atividades para cada produto;
Elaboração e envio do Relatório de Acompanhamento dos produtos ás partes interessadas no prazo definido;
Incentivo a autonomia da equipe do projeto
Participação em treinamentos envolvidos na absorção da transferência de tecnologia de produtos;
Definição das aquisições necessárias para o pleno funcionamento dos projetos
Monitoramento das aquisições
Controle das comprovações orçamentárias
Elaboração de comunicados internos, e-mails, relatórios técnicos e ofícios;
Realização das devidas comunicações ao Ministério da Saúde sob as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP);
Monitoramento das ações para mitigação dos riscos (regulatórios e normativos);
Realização de reuniões com partes interessadas para colaborações/ajustes/ recomendações/ações e soluções;
Participação em Visitas Técnicas;
Agendamento e participação em reuniões internas e externas com órgãos como Anvisa, SUVISA/RJ, Ministério da Saúde e Parceiros Privados;
Disseminação e acompanhamento dos fluxos de trabalho para que as demandas cotidianas sejam atendidas;
Participação em congressos, feiras e visitas técnicas;
Desenvolvimento de metas e resultados a serem alcançados pelo projeto.

1.3 Serviço Regulatório:

a. Registro de Produtos:

Emissão de relatórios técnicos para novos registros de medicamentos, saneantes e produtos para saúde;
Gerenciamento e revalidação dos registros dos produtos;
Alteração de registro de produto (alteração de excipiente, novo acondicionamento, alteração de embalagem, nova apresentação, alteração no prazo de
validade, alteração no processo de fabricação, alteração na concentração de substância ativa ou de propriedades farmacêuticas), além de todos
peticionamentos realizados na Anvisa, com exceção dos referentes à comercialização;
Acompanhamento das publicações em Diário Oficial da União (listas de concessão de registro ou portarias relacionadas a produtos farmacêuticos) e
Diário Oficial do Estado.

b. Controle de documentos e prazos:

Gerenciamento de prazos e a rastreabilidade de licenças, autorizações de funcionamento, registros, certificações e documentos obrigatórios;
Emissão de balanços anuais, trimestrais e mensais de substâncias controladas para a Vigilância Sanitária e autoridades competentes, nos termos da lei;
Emissão de mapas mensais e trimestrais de reagentes fiscalizados pelo Ministério do Exército, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Federal e
Comando Regional Militar;
Submissão de processos de visto em planta nos órgãos competentes;
Gerenciamento de pedidos de registro e prorrogação de marcas nominativas junto ao INPI; Controle dos arquivos físicos e eletrônicos;
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP);
Elaboração de comunicados internos, e-mails, relatórios técnicos e ofícios;
Elaboração e submissão de consultas ao Anvisa-responde;
Solicitação de autorização à SUVISA para destruição de medicamentos controlados.

c. Regularização:



Legalização da empresa: Alvará de Funcionamento da Empresa, Certidão de registro no Conselho Regional de Farmácia, Certificado de Responsabilidade
Técnica do Conselho Regional de Farmácia e Autorização de Funcionamento da Empresa pela autoridade sanitária competente, e demais documentos
exigidos por órgãos sanitários ou regulatórios;
Solicitação de certidões dos produtos ao órgão sanitário competente para o envio ao exterior;
Gerenciamento dos demais documentos de Responsabilidade Técnica.

d. Embalagens e Rótulos:

Análise, adequação e revisão de material de embalagens conforme as legislações vigentes; Atualização de textos de bulas e cartonagens.

e. Suporte Técnico Regulatório:

Agendamento de reuniões com os técnicos da ANVISA e SUVISA/RJ;
Análise dos contratos de fabricação, de terceirização e de controle de qualidade, conforme legislação vigente;
Análise técnica de projetos de fábrica, requerimentos de usuários e memoriais descritivos;
Participação em reuniões técnicas internas e externas;
Elaboração de pareceres técnicos baseados nas legislações vigentes.

1.4 Serviço de Planejamento e Controle da Produção:

a. Gerenciamento da Produção

Elaboração do cronograma de produção com estimativa de insumos (quantitativo de Matéria-prima e material de acondicionamento e envase);
Rotina de planejamento e controle da produção;
Acompanhamento do cronograma de produção.

1.5 Serviço de armazenamentos:

a. Armazenamento de Matéria Prima:

Controle e conferência de entrada e saída de matérias primas para diversas áreas produtivas e administrativas;
Lançamento de informações no cadastro de materiais (ERP);
Solicitação de Pedido de análise para o Controle de Qualidade das Matérias Primas e Embalagens recebidas;
Elaboração de Procedimento das áreas dos armazenamentos;
Inventário Anual.

b. Armazenamento de Produto Terminado e Expedição:

Recebimento e expedição de produtos terminados;
Controle de estoque de produtos terminados;
Controle de temperatura da Câmara fria e da Sala da Expedição;
Estocagem de medicamento conforme Portaria 344.

c. Armazenamento de Materiais Comuns:

Controle e conferência de entrada e saída de materiais comuns;
Abastecimento interno nas áreas;
Inventário Anual.

d. Planejamento e controle e documentação:

Planejamento anual de grades de aquisição para ressuprimento das áreas internas;
Recebimento de Nota de Empenho;
Arquivamento de Empenhos que ficam aguardando a entregas dos Produtos;
Recebimentos de Notas Fiscais;
Consulta de Certidões para abertura de processo de pagamento;
Aberturas de Processo de Pagamento das Notas Fiscais Recebidas;
Recebimento de todos os Processos para finalizar as IN TCE no Sistema SIGA;
Movimentação de Estoque no Sistema Informatizado (Lançamentos de Notais Fiscais, atendimento a requisições);
Emissão de Fichas de Prateleira dos Itens de estoque;
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP);
Arquivamento de documentos.

1.6 Tratamento de Águas industriais:

a. Águas industriais

Produção da água utilizada na produção e formulação dos medicamentos;
Produção de água purificada; Produção de água para injetáveis;
Produção de vapor puro;
Produção de a água para a lavagem de equipamentos, utensílios e materiais da produção, na formulação da solução e da alimentação das autoclaves e



ultrafiltros.

1.7 Serviço de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação:

a. Melhoria de Processo Tecnológico

Estudos de desenvolvimento de soros hiperimunes, através de pesquisas em inovações tecnológicas de processos e produtos com perspectivas para
implementação no setor produtivo;
Atividades de pesquisa, ensino e difusão de conhecimento com vistas nos processos produtivos e suas inovações.

1.8 Serviços da Qualidade de Produtos:

a. Sistema da Qualidade Farmacêutica:

Gerenciamento do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação em todos os níveis da organização, bem como de seus fornecedores e distribuidores;
Aplicar as Boas Práticas de Fabricação em todas as etapas do ciclo de vida do produto.
Garantir o atendimento as normas regulatórias vigentes;
Implementar e realizar o Gerenciamento de Risco da Qualidade.
Documentação de todo o Sistema da Qualidade, garantindo a sua veracidade e integridade, acompanhamento e monitoramento de sua efetividade e guarda
por tempo determinado pelo Instituto de acordo com as Boas Práticas.
Realização de revisão gerencial e promoção da melhoria contínua da qualidade.
Dispor de recursos adequados para atuar no Gerenciamento da Qualidade.
Documentação de Manuais da Qualidade, Arquivo Mestre de Plantas e Plano Mestre de Validação de acordo com a realidade do Instituto.
Garantir e gerenciar a realização de auto-inspeções nas áreas pertencentes ao Sistema da Qualidade do Instituto, anualmente.
Elaborar Análise de Lacunas para a verificação e acompanhamento da adequação entre as RDC 17/2010 e RDC 301/2019
Reconciliação de Ficha Técnica de produção e aprovação final por lote de produto fabricado com o registro na ANVISA do Instituto Vital Brazil, em
conjunto com o Farmacêutico Responsável Técnico.

b. Boas Práticas de Fabricação:

Monitoramento do comprimento das BPF
Gerenciamento das Boas Práticas de Fabricação acompanhando toda a documentação do sistema de qualidade e sua efetividade em todas as áreas
responsáveis pela fabricação dos medicamentos (Herpetologia, Aracnário, Biotério, Preparação de Antígenos, Central de Produção de Plasma,
Armazenamento, Produção de Imunoglobulinas e Produção de Soros Hiperimunes), Armazenamentos (matérias-primas, material de embalagem,
reagentes do Controle da Qualidade, saneantes e materiais diversos como filtros, uniformes da área limpa entre outros), Controle da Qualidade (químico,
microbiológico e Biológico) e a Garantia da Qualidade propriamente dita;
Revisão, aprovação, vigência, por meio de treinamento e controle dos Procedimentos Operacionais Padrão, Normas Gerais e Instruções de Trabalho, por
escrito e outros documentos, incluindo alterações.
Revisão, aprovação, vigência, por meio de treinamento e controle das Fichas Técnicas de Produção, incluindo alterações.
Revisão, aprovação, vigência e controle das Especificações, incluindo alterações
Manutenção do Programa de Treinamento, incluindo o gerenciamento da revisão e avaliação dos treinamentos realizados considerando as funções e
atividades realizadas por cada colaborador do Instituto.
Documentação, investigação e tratamento de desvios da qualidade.
Documentação, tratamento e acompanhamento de Controles de Mudanças.
Gerenciamento de Risco (Desvios da qualidade e controle de mudanças).
Qualificação e monitoramento de fornecedores de materiais (exemplo: matérias-primas, material de embalagem, reagentes analíticos, padrões
volumétricos, meio de cultura, indicadores biológicos, sanitizantes, uniformes, materiais e utensílios utilizados na produção e prestadores de serviço)
utilizados na produção de medicamentos;
Qualificação e monitoramento de fabricantes contratados e prestadores de ouros serviços terceirizados relacionados às BPF;
Estabelecimento e monitoramento das condições de armazenamento de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários e terminados;
Elaboração de Relatório de Qualidade Periódica (Revisão Periódica de Produto) para todos os medicamentos autorizados do Instituto anualmente
anualmente.
Programação e acompanhamento dos Estudos de Estabilidade dos produtos do Instituto;
Controle das instalações;
Fabricação de Medicamentos: Classificação e monitoramento das áreas limpas (áreas de produção de imunoglobulinas, soros hiperimunes e controle
microbiológico);
Fabricação complementares a Medicamentos Estéreis;
Insumos e Medicamentos Biológicos: assegurar a qualidade dos antígenos, consistência e ausência de agentes adventícios;

c. Elaboração e Validação de processos:

Gerenciamento da realização de Estudo de Validação necessários junto ao Sistema da Qualidade da produção de medicamentos do Instituto (exemplo:
Validação de processos, Validação de Metodologia Analítica, Validação de limpeza, Validação de Transporte, Validação de Sistemas Computadorizados,
Validação da Filtração esterilizante, realização de MediaFill).
Elaboração, quando pertinente, e aprovação de Protocolos dos Estudos de Validação.
Elaboração, quando pertinente, e aprovação de Relatório dos Estudos de Validação.
Relatório Periódico do Sistema de Água Industrial
Relatório de Análise de Tendência do Monitoramento Ambiental

d. Farmacovigilância:
Implementação e realização das Boas Práticas de Farmacovigilância, de acordo com as normas sanitárias vigentes.



Elaboração e atualização do Documento de Descrição do Sistema de Farmacovigilância;
Elaboração e atualização do Plano de Gerenciamento de Risco;
Elaboração e atualização dos Relatórios Periódicos de Avalição Beneficio-Risco;
Realização das tratativas das atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas
relacionados ao uso de medicamentos;
Identificação, avaliação e monitoramento da ocorrência dos eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos encaminhados as instituições
públicas, com o objetivo de garantir que os benefícios relacionados ao uso desses produtos sejam maiores que os riscos por eles causados;
Além das reações adversas a medicamentos, são questões relevantes para a Farmacovigilância: eventos adversos causados por desvios da qualidade de
medicamentos, inefetividade terapêutica, erros de medicação, uso de medicamentos para indicações não aprovadas no registro, uso abusivo, intoxicações
e interações medicamentosas.

e. Engenharia Farmacêutica:

Gerenciamento e planejamento da qualificação e validação;
Documentação do Plano Mestre de Validação;
Qualificação dos projetos;
Qualificação das instalações;
Qualificação das operações;
Requalificação;
Qualificação de utilidades;
Acompanhamento das Qualificações realizadas;
Acompanhamento dos processos licitatórios;
Elaboração de Termo de referência para cada grupo de equipamento;
Avaliação da documentação recebida dos serviços de calibração e qualificação;
Elaboração de protocolos e qualificação de Equipamentos;
Gerenciamento do Programa de Manutenção Preventiva;
Realização de análise de tendência de equipamentos;
Realizar estudo sobre periodicidade dos equipamentos;
Realizar estudos de tolerância de equipamentos

LOTE 02 - PROCESSOS DE NEGÓCIO CIENTÍFICO

1.1 Serviços de Produção e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D):

a. Produção e Pesquisa científica usando Biotério de Roedores e lagomorfos:

Manutenção de animais com acasalamentos dos camundongos, ratos e cobaias e acompanhamento das gestações, partos, lactação, desmames e sexagem;
Acompanhamento diário dos animais, fazendo o manejo zootécnico, sanitário e genético até o envio para testes laboratoriais, alimentação de ofídios e
outros animais peçonhentos;
Recebimento de coelhos adultos e manutenção desses animais até o destino;
Acompanhamento diário dos animais, fazendo o manejo zootécnico, sanitário e genético até o envio para testes laboratoriais, alimentação de ofídios e
outros animais peçonhentos.

b. Produção e Pesquisa científica usando Laboratório de Artrópodes:

Reprodução e criação de artrópodes peçonhentos e obtenção de seus venenos, destinados à pesquisa e produção de soros antipeçonhentos;
Informação e comunicação sobre acidentes com artrópodes peçonhentos;
Produção de venenos de artrópodes.

c. Produção e Pesquisa científica usando o Laboratório de Serpentes:
Extração de peçonha de serpentes para produção e pesquisa;
Ambientação, alimentação, cuidados médicos veterinários em serpentes;
Manutenção da exposição permanente de animais peçonhentos para ações de educação ambiental, interno e externo, com extração de peçonha nas
serpentes para o público em geral;
Exposições itinerantes de serpentes para educação ambiental externamente;
Pesquisas envolvendo manejo de serpentes, epidemiologia de acidentes e formação em bioterismo de serpentes;
Higienização e sanitização de todas as dependências do laboratório;
Acompanhar visitas técnicas;
Estabelecimento e participação com outras Instituições públicas/privadas de projetos de pesquisas relacionadas ao setor;
Elaboração, revisão e controle da execução dos POP´s relativos ao serpentário;
Confecção e envio do relatório mensal do plantel dos animais ao setor responsável.

d. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação:

Desenvolvimento de atividades de pesquisa básica e translacional, empreendida de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o acervo de
conhecimentos e o uso desses para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou tecnologicamente aprimorados, visualizando
a perpetuação da competitividade no Mercado farmacêutico nacional, nas áreas, a saber: Biotecnologia, Toxinologia, Farmacologia e Bioquímica.

e. Pesquisa e Desenvolvimento de Fitoterápicos:

Execução de estudos de desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos;
Apoio ao desenvolvimento de métodos analíticos de insumos farmacêuticos ativos vegetais e medicamentos fitoterápicos;



Execuções de estudos para o desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos fitoterápicos nas formas farmacêuticas líquidas, sólidas e semissólidas;
Execução de experimentos de processos extrativos de plantas medicinais, com destaque para preparo de óleos essenciais;
Elaboração de especificações técnicas de excipientes, insumos farmacêuticos ativos, materiais analíticos e equipamentos para o desenvolvimento de
medicamentos fitoterápicos;
Elaboração e monitoramento de relatórios técnicos para o Ministério da Saúde;
Elaboração de documentos técnicos, no âmbito da câmara técnica de plantas medicinais e fitoterápico;
Realização de atividades de pesquisa, ensino e difusão para garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos.

f. Produção de Antígenos e Anticorpos:

Elaboração de calendário de imunização e sangria de acordo com a demanda de plasma hiperimune; Determinação da quantidade de veneno, toxina e
vírus a ser inoculada em animais doadores de plasma.
Prescrição da aplicação dos antígenos contendo veneno, toxina ou vírus nos animais;
Elaboração de protocolos de imunização e sangria dos animais doadores de plasma; Preparação das soluções utilizadas na imunização dos animais;
Acompanhamento da resposta imune dos animais com vista a interagir com a fazenda e determinar a retirada ou permanência do animal no serviço de
imunização;
Avaliação dos pontos críticos durante a preparação de antígenos e imunização com vista a minimizar qualquer alteração no processo;
Liofilização e controle de venenos;
Realização de testes de DL50 de venenos;
Preparação de vírus rábico padrão, Cultivo de células, Produção de vírus rábico em cultivo celular, Dosagem de vírus rábico padrão em animais de
laboratório e acompanhamento clínico pré, durante e pós inoculação;
Determinação dos testes de potência nos animais doadores de plasma; Preparação das soluções dos testes de potência, Inoculação intraperitoneal e
intracraniana em animais de laboratório;
Determinação dos animais que apresentaram dosagem mínima para sangria;
Emissão de relatórios;
Elaboração de POP (Procedimento Operacional padrão), Revisão e POP, Treinamento de funcionários no POP, Controle e Execução dos POP´s
Realização do processo de esterilização.

1.2 Serviços de Ensino e extensão:

a. Museus e coleções biológicas:

Curadoria de espaços museológicos e de coleções biológicas de espécimes, tecidos e DNA;
Subsídio às atividades de ensino, serviço, pesquisa, extensão, cultura, desenvolvimento tecnológico, inovação, divulgação científica, conservação ex situ
promovendo a disseminação de conhecimento científico, difusão cultural e educação ambiental;
Desenvolvimento de projetos envolvam as linhas de pesquisa em Genômica, Biodiversidade, Animais Peçonhentos, Ofidismo, Genética Evolutiva,
Conservação Biológica, Educação Ambiental, Museus e Coleções Biológicas, Sistemática e Morfologia; Eventos Científicos.
Sequenciamento de DNA para pesquisa
Produção de kits didáticos com atenção particular ao combate aos envenenamentos por animais;
Execução de projetos de expedições de campo para amostragem da fauna brasileira.

b. Biblioteca:

Formação e desenvolvimento de coleções que atendam às necessidades informacionais de seus usuários;
Análise, sintetização, organização, catalogação, guarda e preservação de documentos (conteúdos e suportes) que compõe as coleções de seu acervo;
Planejamento, implementação e gerenciamento de sistemas de informação, visando aumentar a capacidade de resposta da instituição ao meio ambiente
com inovação e competência, desenvolvendo a eficácia e o conhecimento corporativo;
Divulgação do conhecimento adequado e relevante de acordo com o perfil dos usuários, implícito nas práticas individuais e coletivas da instituição, com o
objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento;
Orientação na busca, seleção e recuperação de informações adequadas, para as pessoas que assim requisitam;
Realização atividades e serviços de difusão cultural e ações educativas, voltadas para as temáticas ambientais envolvidas na problemática dos acidentes
com animais peçonhentos.

c. Centro de Estudos:

Integração de ações voltadas para a preservação da memória do Instituto Vital Brazil;
Integração com órgãos diretamente ligados ao Ensino, elaborando e coordenando o desenvolvimento de cursos de livres e de pós-graduação nas áreas de
expertise do IVB;
Divulgação Científica e Divulgação de informação técnico-científica;
Apoiar na elaboração, construção e utilização de produtos de divulgação (folders, flyers e panfletos) nas atividades de divulgação científica;
Integração entre projetos de extensão voltados principalmente para as áreas de expertise do IVB;
Realização de treinamentos nas áreas dos saberes do IVB para público externo;
Acompanhamento do programa de estágio e os convênios entre IVB e instituições de ensino;
Apoio aos intercâmbios na área de ensino e extensão entre o IVB e outras instituições;
Coordenação de eventos técnicos científicos para público interno e/ou externo;
Coordenação e desenvolvimento de atividades e materiais de divulgação científica, inclusive em outras línguas e adaptado para público com necessidades
especiais;
Desenvolvimento de projetos na área de ensino e extensão para captação de recursos em órgãos de fomento.

1.3 Serviços de Controle de Qualidade:

a. Controle Biológico:



Realização das análises: Potência e Pirogênio “in vivo” nas fases de produção do soro hiperimune (plasma, concentrado, diluição experimental e
ampolado);
Realização de inocuidade de soros em estabilidade, Determinação da Dose Letal 50% (cinquenta por cento) de Venenos;
Fazer o limite Paralisante da Toxina Tetânica de Referência e Titulação do Vírus Rábico;
Estudos de Estabilidade em produto acabado, granel e intermediário;
Elaboração de documentos: POP (Procedimento Operacional Padrão), IT (Instrução de Trabalho), PA (Procedimento Analítico).

b. Controle Microbiológico:

Realização de análises microbiológicas em matérias-primas, produtos não-estéreis, produtos estéreis, de águas (potável, purificada e para injetáveis) e
monitoramentos e testes de controles ambientais de produção e laboratoriais;
Desenvolvimento de validação de metodologias analíticas;
Estudos de Estabilidade em produto acabado, granel e intermediário;
Elaboração de documentos: POP (Procedimento Operacional Padrão), IT (Instrução de Trabalho), PA (Procedimento Analítico), Protocolos e Relatórios
de Validação.

c. Controle Físico Químico:

Realização de análises químicas de insumos e produtos;
Realizar análises químicas em medicamentos nas suas diversas fases, desde a amostragem, de águas (potável, purificada e para injetáveis), de matérias-
primas, produtos intermediários e produtos terminados;
Desenvolvimento de validação de metodologias analíticas e elaboração de Protocolos e Relatórios de Validação;
Estudos de Estabilidade em produto acabado, granel e intermediário;
Elaboração de documentos POP (Procedimento Operacional Padrão), IT (Instrução de Trabalho), PA (Procedimento Analítico).

1.4 Serviço de Fomento à pesquisa:

a. Planejamento, mobilização de recursos, implementação e Prestação de contas:

Identificação de demandas para de projetos de pesquisas, estudos, eventos de divulgação, livros, obras para pesquisa e outros;
Divulgação dos financiamentos de editais aos pesquisadores; Pesquisas de editais em agências de fomento;
Identificação de oportunidades de investimento em projetos da Instituição; Elaboração de projetos;
Organização de eventos na área P&D;
Apoio às áreas institucionais na elaboração dos diversos tipos de projetos para fortalecimento das atividades de P&D;
Divulgação dos seus resultados em produtos e serviços dos Projetos captados; Prestação de contas dos projetos captados; Atualização da lista de
mantenedores.

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS

Ordem de Serviço
Contradada Contrato:
Nº: Data:
Tipo Prazo:
Descrição:

Autorizações:
_________________________________________                                                                                                                                                                      
                 Assinatura do Requisitante

Termo de Aceite - Medição da Qualidade do Serviço
Tempo: Pronto Atendimento Atendimento no prazo adequado Atrasado
Eficiência Atendeu Atendeu com ressalvas Não atendido

Impacto:
O projeto poderá avançar sem impactos nas atividades
principais e carga de trabalho

O projeto poderá avançar, entretanto com
impactos no tempo/custo

Inaceitável avançar sem impactos nas atividades
principais e carga de trabalho

Retrabalho: Não houve Retornou 1 vez Retornou 2 ou + vezes

Análise
Tempo: Pronto Atendimento
Eficiência Atendeu
Impacto: O projeto poderá avançar sem impactos nas atividades principais e carga de trabalho
Retrabalho: Não houve
Nota (Nota máxima 10)

                               _____________________________________________________________                                                                                        
Assinatura do Requisitante

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO III - MODELO DE NOTIFICAÇÃO

Notificação



Nº: Data:
Tipo: Prazo:
Descrição:
Justificativa:

Autorizações:
____________________________                                                                                                                                              
                                         Assinatura Requisitante

Termo de Aceite - Medição da Qualidade do Atendimento
Tempo: Pronto Atendimento Atendimento no prazo adequado Atendimento Atrasado
Eficiência Atendeu Atendeu com ressalvas Não atendido

Impacto:
O projeto poderá avançar sem impactos nas atividades
principais e carga de trabalho

O projeto poderá avançar, entretanto com
impactos no tempo/custo

Inaceitável avançar sem impactos nas atividades
principais e carga de trabalho

Retrabalho: Não houve Retornou 1 vez Retornou 2 ou + vezes

Análise
Tempo: Pronto Atendimento
Eficiência Atendeu
Impacto: O projeto poderá avançar sem impactos nas atividades principais e carga de trabalho
Retrabalho: Não houve
Nota (Nota máxima 10)

                                                                    _____________________________________________________________                                                                                        
Assinatura do Requisitante

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IV - DESCRIÇÃO DOS POSTOS POR LOTE

LOTE 1: PROCESSO DE NEGÓCIO INDUSTRIA

Analista de Negócio I      

Realizar atividades relacionadas ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização, captação de recursos externos, compras nacionais e/ou importação de
insumos, bens e serviços, prestando assessoria direcionada a negócios nacionais e internacionais, etc., contribuindo para o desenvolvendo de projetos,
programas e trabalhos diversos em sua área de atuação, compondo relatórios decorrentes as ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à
movimentação patrimonial, efetuando a classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, participando da composição do balanço quando do
encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos trabalhos, a fim de contribuir para a manutenção e/ou otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Negócio II    

Exercer ações relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais,
captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos diversos em sua
área de especialização, indicando resultados alcançados, elaborando pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral,
promovendo a implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária,
classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros
atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, observando o cumprimento das metas
dentro dos prazos previstos e prioridades definidas, contribuindo assim para a manutenção e/ou otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos
de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Negócio III   

Orientar ações relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais,
captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., efetuando análises e estudos específicos, participando e/ou desenvolvendo projetos,
programas e trabalhos diversos em sua área de especialização, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando pareceres técnicos e divulgando os
resultados em relatórios e documentos em geral, promovendo a implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial,
elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do
exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
serviços, objetivando contribuir com a manutenção e/ou otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas
adotadas pela Instituição.

Analista de Negócio IV    

Orientar e/ou exercer atividades relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e
internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., efetuando análises e estudos específicos, participando e/ou
desenvolvendo projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de especialização, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando pareceres
técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas,
objetivando assegurar o fluxo de trabalhos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente
definidas.

Analista de Negócio V     

Programar a implantação e desenvolvimento dos trabalhos e ações relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria
direcionadas a negócios nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., participando da preparação do Plano
Plurianual e/ou compilando as referidas informações, analisando os resultados alcançados e implantando o redirecionamento necessário à continuidade dos



mesmos, elaborando pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, promovendo a implantação e desenvolvimento das
atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de despesas e os respectivos
demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais,
aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição, tendo como
finalidade subsidiar o processo decisório, cumprir cronograma estabelecido e plano de trabalho definido.

Analista de Organização e Administração I 

Realizar atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e controlando a
agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e
realizando chamadas telefônicas, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as soluções
necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto
ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas
de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o
fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Analista de Organização e Administração II

Exercer atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e controlando a
agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e
realizando chamadas telefônicas, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, adquirindo materiais e serviços e realizando atividades
inerentes aos processos licitatórios informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela
qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando a correta
administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de
atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos
assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Analista de Organização e Administração III          

Orientar atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e controlando a
agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e
realizando chamadas telefônicas, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, adquirindo materiais e serviços e realizando atividades
inerentes aos processos licitatórios informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela
qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando a correta
administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de
atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos
assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Analista de Processos Administrativos I       

Realiza ações relativas às atividades relacionadas à análise e/ou elaboração de editais de licitação, contratos, cartas-contratos, convênios, aditivos, acordos,
termos aditivos, prorrogações, etc., observando formalidades legais, cláusulas especiais, obrigações e garantias legais e prazos de vigência contratual,
analisando normas jurídicas, interpretando a legislação vigente, prestando assistência preventiva sobre dispositivos legais, atendendo a consultas, esclarecendo
dúvidas, elaborando pareceres técnicos, desenvolvendo e acompanhando atividades de recebimento, exame e julgamento dos documentos e dos procedimentos
relacionados à concretização do processo de licitação, desenvolvendo, publicando e divulgando editais de licitação e seus anexos, prestando esclarecimentos,
analisando pareceres jurídicos e recursos administrativos, objetivando evitar litígios e/ou conflitos, preservando, assim, o interesse da Instituição de acordo com
as estratégias e políticas adotadas.

Analista de Processos Administrativos II  

Exerce ações relativas às atividades relacionadas à análise e/ou elaboração de editais de licitação, contratos, cartas-contratos, convênios, aditivos, acordos,
termos aditivos, prorrogações, etc., observando formalidades legais, cláusulas especiais, obrigações e garantias legais e prazos de vigência contratual,
analisando normas jurídicas, interpretando a legislação vigente, prestando assistência preventiva sobre dispositivos legais, atendendo a consultas, esclarecendo
dúvidas, desenvolvendo e/ou orientando a elaboração de pareceres técnicos, desenvolvendo e acompanhando atividades de recebimento, exame e julgamento
dos documentos e dos procedimentos relacionados à concretização do processo de licitação, desenvolvendo, publicando e divulgando editais de licitação e seus
anexos, prestando esclarecimentos, analisando pareceres jurídicos e recursos administrativos, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
serviços, visando evitar litígios e/ou conflitos, preservando, assim, o interesse da Instituição de acordo com as estratégias e políticas adotadas.

Analista de Processos Administrativos III   

Orientar ações relativas às atividades relacionadas à análise e/ou elaboração de editais de licitação, contratos, cartas-contratos, convênios, aditivos, acordos,
termos aditivos, prorrogações, etc., observando formalidades legais, cláusulas especiais, obrigações e garantias legais e prazos de vigência contratual,
analisando normas jurídicas, interpretando a legislação vigente, prestando assistência preventiva sobre dispositivos legais, atendendo a consultas, esclarecendo
dúvidas, desenvolvendo e/ou orientando a elaboração de pareceres técnicos, desenvolvendo e acompanhando atividades de recebimento, exame e julgamento
dos documentos e dos procedimentos relacionados à concretização do processo de licitação, desenvolvendo, publicando e divulgando editais de licitação e seus
anexos, prestando esclarecimentos, analisando pareceres jurídicos e recursos administrativos, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
serviços, visando evitar litígios e/ou conflitos, preservando, assim, o interesse da Instituição de acordo com as estratégias e políticas adotadas.

Analista de Produção I    

Conduz os processos de fabricação e embalagem de medicamentos, desde o procedimento de pesagem, separação dos insumos e fabricação até a etapa de
envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis sólidos, semi-sólidos e líquidos, verificando o funcionamento dos equipamentos, distribuindo,
controlando e executando as tarefas, redirecionando a realização das atividades, conforme as prioridades e prazos estabelecidos, bem como responder pela
disciplina e organização do setor, verificando aspectos que dizem respeito à infra-estrutura necessária para a realização dos trabalhos, objetivando atender a
demanda e as Boas Práticas de Fabricação.



Analista de Produção II  

Conduz e direciona os processos de fabricação e embalagem de medicamentos, desde o procedimento de pesagem, separação dos insumos e fabricação até a
etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, verificando o funcionamento dos equipamentos,
distribuindo, controlando e executando as tarefas, redirecionando a realização das atividades, conforme as prioridades e prazos estabelecidos, bem como
responder pela disciplina e organização do setor, verificando aspectos que dizem respeito à infra-estrutura necessária para a realização dos trabalhos,
objetivando atender a demanda e as Boas Práticas de Fabricação.

Analista de Produção III

Programar e orientar os trabalhos, distribuindo, as tarefas de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos, instalações, componentes elétricos
e outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes, elaborando e acompanhando os
planos de lubrificação, respondendo pela disciplina e organização do setor, opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a
realização dos trabalhos, tendo como finalidade evitar e/ou reduzir o número de paradas não programadas quando da produção de medicamentos.

Analista de Produção IV 

Programar, orientar e conduzir, distribuindo, as tarefas de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos, instalações, componentes elétricos e
outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes,  controlando os planos de lubrificação,
respondendo pela disciplina e organização do setor, opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, tendo
como finalidade evitar e/ou reduzir o número de paradas não programadas quando da produção de medicamentos.

Analista de Qualidade I  

Realiza atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., realizando
testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando resultados mediante aos testes
específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada conforme os parâmetros de
comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto aos Órgãos
Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às
autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como contribuir na realização de auditorias
internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, participando de auditorias
internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar o processo produtivo, segundo
procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade II

Exerce atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., executando
testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando resultados mediante aos testes
específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada conforme os parâmetros de
comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos
Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às
autoridades e órgãos públicos competentes de todos os níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como contribuir na realização de auditorias
internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, participando de auditorias
internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar o processo produtivo, segundo
procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade III          

Efetuar análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., observando se os fármacos
produzidos e/ou que venham a ser produzidos estejam em correspondência com as diversas referências, realizando testes de equivalência, desintegração,
fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, avaliando resultados mediante os testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se
os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada, conforme os parâmetros de comparação, programando e ministrando treinamento junto ao corpo
funcional de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais em questões relacionadas à aquisição, renovação
de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da
administração municipal, estadual e federal, bem como organizar e viabilizar auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises
críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, visando assegurar e subsidiar
tecnicamente os processo produtivo, conforme cronograma, procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade IV

Orientar e exercer  atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc.,
observando se os fármacos produzidos e/ou que venham a ser produzidos estejam em correspondência com as diversas referências, realizando testes de
equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, avaliando resultados mediante os testes específicos a que cada produto
é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada, conforme os parâmetros de comparação, programando e ministrando
treinamento junto ao corpo funcional de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais em questões
relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos
competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como organizar e viabilizar auditorias internas, garantindo que as ações
corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, conduzindo investigações a respeito de não conformidades
detectadas, visando assegurar e subsidiar tecnicamente os processo produtivo, conforme cronograma, procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade V 

Programa atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc.,
observando se os fármacos produzidos e/ou que venham a ser produzidos estejam em correspondência com as diversas referências, realizando testes de
equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, avaliando resultados mediante os testes específicos a que cada produto
é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada, conforme os parâmetros de comparação, programando e ministrando



treinamento junto ao corpo funcional de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais em questões
relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos
competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como organizar e viabilizar auditorias internas, garantindo que as ações
corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, conduzindo investigações a respeito de não conformidades
detectadas, visando assegurar e subsidiar tecnicamente os processo produtivo, conforme cronograma, procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Saúde e Bem Estar I          

Exercer ações relativas às atividades criação de projetos, análise e documentação de informação, aplicando rotinas para a realização de atividades educativas,
participando de grupos que garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo
de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas
manutenção e bem estar.

Analista de Saúde e Bem Estar II        

Orienta ações referente aos projetos, análise e documentação de informação, aplicando e direcionando as rotinas para a realização de atividades educativas,
participando de grupos que  garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo
de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas
manutenção e bem estar.

Analista de Saúde e Bem Estar III      

Orienta e exerce trabalhos de criação de projetos, análise e documentação de informação, orientando e aplicando as rotinas para a realização de atividades
educativas, participando de grupos que  garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional,
contribuindo de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Monitorando a execução das atividades relativas
aos Programas de Controle e Prevenção de doenças ocupacionais, providenciando a realização de inspeções e avaliações de métodos de trabalho, participando
de atividades por meio dos subsistemas manutenção e bem estar.

Analista de Talentos e Comunicação I           

Realizar atividades relacionadas à área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de atuação, compondo relatórios decorrentes as ações
implementadas, realizando ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis
pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação
direcionados a comunidade, acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo bibliográfico e/ou
documental, exercendo atividades  operacionais de desenvolvimento humano interno, aplicando e analisando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e
controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e
documentos em geral, bem como aplicar métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de contribuir para a manutenção e/ou
otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação II         

Exercer atividades relacionadas à área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de atuação, compondo relatórios decorrentes as ações
implementadas, realizando ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis
pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação
direcionados a comunidade, acompanhando e/ou realizando as atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo
bibliográfico e/ou documental, exercendo atividades operacionais de desenvolvimento humano interno, aplicando e analisando as ações por meio dos
subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento emitindo pareceres técnicos e divulgando os
resultados em relatórios e documentos em geral, bem como aplicar métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de contribuir para a
manutenção e/ou otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação III       

Orientar ações relativas às atividades na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, buscando a correta administração e alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, efetuando análises e estudos específicos,
participando e/ou desenvolvendo auxiliando  projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de especialização, recebendo críticas, sugestões, denúncias,
reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando pareceres técnicos e divulgando os
resultados em relatórios e documentos em geral, provendo ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, controlando os trabalhos das
agências de produção, responsáveis pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, bem como desenvolver e captar recursos e executar
projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, e aplicando métodos de organização
do acervo bibliográfico e/ou documentário, implementando ações operacionais de desenvolvimento humano, analisando  e  executando as ações por meio dos
subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento, auxiliando na emissão de pareceres técnicos e
divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, etc., aplicando métodos, rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, objetivando
contribuir com a manutenção e/ou otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação IV        

Orientar e/ou exercer, com autonomia e iniciativa, ações relativas às atividades na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão
de Documentos, Eventos e Recursos Humanos, buscando a correta administração e alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis,
efetuando análises e estudos específicos, participando e/ou desenvolvendo projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de especialização,  recebendo
críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando e/ou
executando pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, provendo ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna
e externa, controlando os trabalhos das agências de produção, responsáveis pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, bem como
desenvolver e captar recursos e executar projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando controlando as atividades artísticas



ligadas ao calendário, e aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico e/ou documentário, implementando ações operacionais de desenvolvimento
humano, analisando  e orientando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e
desenvolvimento, emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, etc., aplicando métodos, rotinas de simplificação
e racionalização dos serviços, objetivando contribuir com a manutenção e/ou otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação V          

Programar a implantação e desenvolvimento dos trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e
Recursos Humanos,  programando a correta administração e alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, orientando quanto à
implantação e desenvolvimento das atividades, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade,
participando da preparação do Plano Plurianual, analisando os resultados alcançados e implantando o redirecionamento necessário à continuidade dos mesmos,
provendo ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, controlando os trabalhos das agências de produção, responsáveis pela execução,
arrecadação e elaboração de peças promocionais, bem como desenvolver e captar recursos e executar projetos culturais de capacitação direcionados a
comunidade, acompanhando e  controlando as atividades artísticas ligadas ao calendário, e aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico e/ou
documentário, implementando ações  operacionais de desenvolvimento humano, planejando, desenvolvendo, controlando, e avaliando ações estratégicas por
meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento, com relatórios que demonstrem soluções,
emitindo pareceres técnicos, criando e implantando métodos e rotinas de simplificação e racionalização das atividades, normas e procedimentos de atuação,
objetivando subsidiar o processo decisório, cumprir cronograma estabelecido e plano de trabalho, conforme procedimentos e metas previamente estabelecidas,
de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista em Desenvolvimento I           

Desenvolver pesquisas em atividades diversas pertinentes à sua área de atuação, desenvolvendo planejamento, preparação e execução de ensaios para as
diversas áreas garantindo através desse ensaios padrões de qualidade apropriados, relacionando todas as informações pertinentes a sua composição e
comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de intervenção necessários para sua validação, contribuindo para a realização de estudos e
obtenção de resultados que assegurem que o produto final atinja as especificações impostas pelos órgãos oficiais de controle sanitário; bem como inventariar a
biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e
seminários.

Analista em Desenvolvimento II    Exercer no desenvolvimento de pesquisas em atividades diversas pertinentes à sua área de atuação, aplicando rotinas para a
realização dos trabalhos, efetuando planejamento, preparação e execução de ensaios para as diversas áreas garantindo através desse ensaios padrões de
qualidade apropriados, relacionando todas as informações pertinentes a sua composição e comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de
intervenção necessários para sua validação, contribuindo para a realização de estudos e obtenção de resultados que assegurem que o produto final atinja as
especificações impostas pelos órgãos oficiais de controle sanitário; bem como inventariar a biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando
recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e seminários.

Analista em Desenvolvimento III       

Assistir e orientar o laboratório frente às ações pertinentes à sua áreas de atuação, introduzindo rotinas para o desenvolvimento das atividades, seguindo o
cronograma estabelecido para os programas e projetos, emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados dos trabalhos em relatórios, documentos em
geral, etc. bem como assegurar, através de ensaios específicos, a qualidade da pesquisa, seguindo padrões de qualidade apropriados, relacionando todas as
informações pertinentes a sua composição e comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de intervenção necessários contribuindo para a
realização de estudos e obtenção de resultados que assegurem que o processo atinja as especificações impostas pelos órgãos oficiais; bem como inventariar a
biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e
seminários.

Analista em Desenvolvimento IV

Organizar e assistir o laboratório frente as ações pertinentes à sua áreas de atuação, introduzindo rotinas para o desenvolvimento das atividades, seguindo o
cronograma estabelecido para os programas e projetos, emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados dos trabalhos em relatórios, documentos em
geral, etc. bem como assegurar, através de ensaios específicos, a qualidade da pesquisa, seguindo padrões de qualidade apropriados, relacionando todas as
informações pertinentes a sua composição e comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de intervenção necessários contribuindo para a
realização de estudos e obtenção de resultados que assegurem que o processo atinja as especificações impostas pelos órgãos oficiais; bem como inventariar a
biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e
seminários.

Analista em Ensino I       

Realiza atendimento e/ou suporte na área de educação continuada no que tange a elaboração, prestação de informações pertinentes as capacitações,
treinamentos, cursos de formação e especialização, efetuando atendimento presencial, telefônico e/ou por meio eletrônico, compondo e controlando a agenda
dos cursos internos, agendando compromissos, conferindo e arquivando processos, contratos, correspondências e documentos em geral, triando pessoas,
informando-se e buscando as soluções pertinentes, tendo como propósito prestar o atendimento que atenda a demanda em sua área de atuação.

Analista em Ensino II      

Exerce atendimento e/ou suporte na área de educação continuada no que tange a elaboração, prestação de informações pertinentes as capacitações, treinamentos,
cursos de formação e especialização, executando atendimento presencial, telefônico e/ou por meio eletrônico, compondo e controlando a agenda dos cursos
internos, agendando compromissos, conferindo e arquivando processos, contratos, correspondências e documentos em geral, triando pessoas, informando-se e
buscando as soluções pertinentes, tendo como propósito prestar o atendimento que atenda a demanda em sua área de atuação.

Analista Funcional I        

Realizar desenvolvimento e implementação dos sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como atendimento e
suporte para utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas,
codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões, apoiando a



coordenação de projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos
servidores.

Analista Funcional II      

Exercer desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como atendimento e suporte para
utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando
aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões, executando e coordenando os
projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos servidores.

Analista Funcional III     

Orientar programação, desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como
atendimento e suporte para utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões,
orientando e executando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a
manutenção dos servidores.

Analista Funcional IV      

Orientar e exerce programação, desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como
atendimento e suporte para utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões,
orientando, executando e programando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e
realizando a manutenção dos servidores.

Assistente de Negócio I  

Auxiliar atividades relacionadas à administração do fluxo de tarefas e ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização,assessoria direcionadas a negócios
nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e/ou importação de insumos, bens e serviços,  seguindo o cronograma previamente
estabelecido, divulgando os resultados em relatórios, documentos em geral, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, aplicando os procedimentos a serem
adotados, contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos em sua área de atuação, registrando os resultados alcançados, compondo
relatórios decorrentes das ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à movimentação patrimonial, efetuando a classificação de despesas e os
respectivos demonstrativos, contribuindo na composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos
relacionados aos bens patrimoniais, bem como participar da elaboração de relatórios e demonstrativos gráficos diversos com base em levantamentos e
compilação dos dados, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas
adotadas pela Instituição.

Assistente de Negócio II

Apoiar atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a
negócios nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e/ou importação de insumos, bens e serviços,  , apoiando  projetos,
programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, bem como os procedimentos a serem adotados, esclarecendo dúvidas,
buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, divulgando resultados, documentos em
geral, etc., compondo relatórios decorrentes das ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à movimentação patrimonial, efetuando a
classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, participando da composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando
inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua área de atuação,
contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Negócio III          

Executa atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a
negócios nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, e/ou importação de insumos, bens e serviços, auxiliando
nos projetos, programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, bem com os procedimentos à serem adotados, esclarecendo
dúvidas, buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, divulgando resultados,
documentos em geral, etc., compondo relatórios decorrentes das ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à movimentação patrimonial,
efetuando a classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, participando da composição do balanço quando do encerramento do exercício,
acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua
área de atuação, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Assistente de Organização e Administração I         

Auxiliar em atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônicas,
memorandos e documentos em geral,  relizando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando reuniões,
preparando locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos, etc.,
auxiliando em levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, com a finalidade
de contribuir com a realização e otimização de atividades, processos e sistemas administrativos adotados.

Assistente de Organização e Administração II       

Apoia atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônicas, memorandos
e documentos em geral,  apoiando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando reuniões, preparando
locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos, etc.,  realizando
levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, com a finalidade de contribuir
com a realização e otimização de atividades, processos e sistemas administrativos adotados.



Assistente de Organização e Administração III     

Executa atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônica, memorandos
e documentos em geral, elaborando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando reuniões, preparando
locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos, etc., executando
levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, com a finalidade de contribuir
com a realização e otimização de atividades, processos e sistemas administrativos adotados.

Assistente de Organização e Administração IV      

Realiza atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônicas,
memorandos e documentos em geral,  elaborando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando
reuniões, preparando locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos,
etc.,  efetuando levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, bem como
buscar permanentemente a racionalização das atividades e a redução do tempo despendido na realização das mesmas, tendo como objetivo contribuir com o
fluxo de informações administrativas e o cumprimento dos compromissos assumidos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Organização e Administração V        

Responder e realizar atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas eletrônicas,
memorandos e documentos em geral,  elaborando e informando sobre estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e
convocando reuniões, preparando locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando
compromissos, etc,  efetuando levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas preestabelecidos,
bem como buscar permanentemente a racionalização das atividades e a redução do tempo despendido na realização das mesmas, tendo como objetivo contribuir
com o fluxo de informações administrativas e o cumprimento dos compromissos assumidos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Organização e Administração VI      

Executar, responder e direcionar a implantação e desenvolvimento dos trabalhos e ações relativas à assessoria em sua área de atuação, assistindo sua chefia
frente a atividades diversas, organizando e controlando a agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando
correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e
adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando
pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto à implantação e desenvolvimento das atividades, buscando a correta
administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e
procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, visando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos
compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Assistente de Qualidade I          

Auxilía em atividades de natureza técnica relacionada ao desenvolvimento das análises físico-químicas e microbiológicas junto à matéria prima, embalagem,
água, medicamentos, etc., auxiliando nos estudos e experimentos diversos, acompanhando a divulgação de resultados, auxiliando na elaboração de relatórios,
protocolos de pesquisa, monografias, POP's, etc., bem como auxiliar na preparação soluções, reagentes e meios de culturas, de acordo com especificações,
normas e critérios previamente estabelecidos, a fim de atender as necessidades em sua área de atuação.

Assistente de Qualidade II        

Apoia nas atividades de apoio técnico em sua área de atuação, aplicando rotinas para o desenvolvimento das análises físico-químicas e microbiológicas junto à
matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., participando da efetivação dos testes de equivalência, desintegração, fiabilidade,
espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, contribuindo na realização de estudos de estabilidade, tomando como base a monografia e procedimentos
previamente definidos (POP's), preenchendo o boletim analítico, apoaindo na emissão de pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios, efetuando
a preparação e o armazenamento de meios de cultura, bem como assistir os demais profissionais em sua área de atuação, no processo de aquisição e renovação
de licenças e autorizações pertinentes à produção fabril, atentando para as publicações realizadas pelos Órgãos Oficiais de Controle Sanitário, tomando
providências com relação à liberação dos insumos, produtos e equipamentos junto a ANVISA e aduanas de portos e aeroportos e mantendo-se atualizada quanto
à legislação vigente, objetivando atender as solicitações e suprir assim as necessidades em sua área de atuação.

Assistente de Saúde e Bem Estar I      

Auxilia nos trabalhos de criação de projetos, análise e documentação de informação, auxiliando nas rotinas para a realização de atividades educativas,
participando de grupos que garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo
de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas
manutenção e bem estar.

Assistente de Saúde e Bem Estar II    

Realizar trabalhos de criação de projetos, análise e documentação de informação,  apoiando nas rotinas para a realização de atividades educativas, participando
de grupos que garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo de forma
ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas manutenção e bem
estar.

Assistente de Talentos e Comunicação I       

Auxiliar atividades relacionada às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC,  Gestão Social, Gestão de Documentos, Informação, Eventos e Recursos Humanos,
seguindo o cronograma previamente estabelecido, divulgando demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, aplicando os procedimentos a serem adotados,
contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos em sua área de atuação, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em
defesa imparcial da comunidade, registrando os resultados alcançados, auxiliando na elaboração de relatórios decorrentes das ações implementadas, realizando
procedimentos pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela execução e
elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade,



acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico ou documental, exercendo  atividades 
operacionais da área de recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem
estar e desenvolvimento, utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, contribuindo assim para a otimização de atividades,
processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Talentos e Comunicação II     

Apoiar atividades relacionada às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC,  Gestão Social, Gestão de Documentos, Informação, Eventos e Recursos Humanos,
seguindo o cronograma previamente estabelecido, auxiliando nas informações para os demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, aplicando os procedimentos
a serem adotados, contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos em sua área de atuação, recebendo críticas, sugestões, denúncias,
reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade, registrando os resultados alcançados, compondo relatórios decorrentes das ações implementadas,
realizando procedimentos pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela
execução e elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a
comunidade, acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico ou documental, exercendo 
atividades operacionais de recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem
estar e desenvolvimento, utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, contribuindo assim para a otimização de atividades,
processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Talentos e Comunicação III   

Executar atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão de Documentos, Gestão
Social, Informação, Eventos e Recursos Humanos,  apoiando programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos,
implementando os procedimentos a serem adotados, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade
esclarecendo dúvidas, buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, formulando
parecer técnico e divulgando resultados, documentos em geral, compondo relatórios decorrentes das ações implementadas, realizando ações pertinentes aos
eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela execução e elaboração de peças
promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando as
atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo bibliográfico e documental, exercendo atividades operacionais de
recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento,
utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, bem como aplicar
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua área de
atuação, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Assistente de Talentos e Comunicação IV    

Realizar atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão de Documentos, Gestão
Social, Informação, Eventos e Recursos Humanos,  colaborando em programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos,
implementando os procedimentos a serem adotados, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade
esclarecendo dúvidas, buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, formulando
parecer técnico e divulgando resultados, documentos em geral, elaborando relatórios decorrentes das ações implementadas, realizando ações pertinentes aos
eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela execução e elaboração de peças
promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando as
atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo bibliográfico e documental, exercendo atividades operacionais de
recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento,
utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalho,  divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, bem como aplicar
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua área de
atuação, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura I        

Apoia com autonomia técnica e responsabilidade crescente trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos à manutenção em máquinas, equipamentos
e circuito, apoiando nos estudos sobre sistemas, cálculos, medições e outras operações, instalações, componentes elétricos, tubulações, linhas de utilidade e
outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes, opinando sobre aspectos que dizem
respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, tendo como finalidade evitar e/ou reduzir o número de paradas não     Realizar serviços de
transporte de passageiros e/ou encomendas, realizando às verificações e manutenções básicas dos equipamentos e dispositivos especiais, veículos da empresa,
zelando pela segurança e ajuda na carga e descarga e com reposição materiais,  elaborando rotas de serviço. 

Assistente Técnico em Infraestrutura II      

Realiza com grande polivalência funcional, autonomia e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos a manutenção em máquinas,
equipamentos e circuito, realizando estudos sobre sistemas, efetuando cálculos, medições e outras operações, inspecionando instalações, componentes elétricos,
tubulações, linhas de utilidade e outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes,
opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, a fim de evitar e/ou reduzir o número de paradas não
programadas e a adequada alocação dos recursos disponíveis em conformidade com as necessidades da Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura III    

Exercer ações com grande polivalência funcional e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos a manutenção em máquinas,
equipamentos e circuito, realizando estudos sobre sistemas, efetuando cálculos, medições e outras operações, inspecionando instalações, componentes elétricos,
tubulações, linhas de utilidade e outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes,
opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, a fim de evitar e/ou reduzir o número de paradas não
programadas e a adequada alocação dos recursos disponíveis em conformidade com as necessidades da Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura IV     



Orientar trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos a manutenção em máquinas, equipamentos e circuito, realizando e orientando estudos sobre
sistemas, efetuando cálculos, medições e outras operações, inspecionando instalações, componentes elétricos, tubulações, linhas de utilidade e outros, de acordo
com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes, opinando sobre aspectos que dizem respeito à
infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, a fim de evitar e/ou reduzir o número de paradas não programadas e a adequada alocação dos recursos
disponíveis em conformidade com as necessidades da Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura V       

Organizar as atividades na área de Manutenção Predial, distribuindo, supervisionando, controlando e executando as tarefas, programando os trabalhos de
manutenção em instalações, sistemas elétricos e equipamentos, instalando, reparando, montando e desmontando partes diversas, efetuando trabalhos em
alvenaria, pintura, serralheria, conserto e instalações de divisórias, realizando desentupimento e conservação de conexões de água e esgoto, confeccionando e/ou
reformando móveis e utensílios, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária
para a realização dos trabalhos, tendo como finalidade atender a demanda da Instituição nos aspectos relacionados à manutenção predial de acordo com as
necessidades e prioridades previamente definidas.

Controlador de Manutenção I   

Desenvolve e controlar os atendimentos diversas das ordens de serviço, organizando e controlando agenda, marcando atendimentos, convocando os técnicos,
conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas, adquirindo materiais e serviços e realizando
atividades inerentes aos processos licitatórios informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação,
zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando
a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e
procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos
compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Controlador de Manutenção II 

Orientar e controlar os atendimentos diversas das ordens de serviço, organizando e controlando agenda, marcando atendimentos, convocando os técnicos,
conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas, adquirindo materiais e serviços informando-se
e buscando as soluções necessárias, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das
atividades em sua área de atuação, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos
administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Controlador de Manutenção III           

Conduz e Controla as atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e
controlando a agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral,
recebendo e realizando chamadas telefônicas, adquirindo materiais e serviços e informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e
processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em
sua área de atuação, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando e controlando os métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos
administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Controlador de Negócio I           

Desenvolve as atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais, captação de
recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do
plano anual de trabalho, avaliando e/ou indicando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos,
implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de
despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados
aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo
pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando
garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Negócio II         

Conduz o desenvolvimento das atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais,
captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da
elaboração do plano anual de trabalho, avaliando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos,
implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de
despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados
aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo
pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando
garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Negócio III       

Conduz e Controla o desenvolvimento das atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e
internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis,
participando da elaboração do plano anual de trabalho, controlando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos
trabalhos, implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, avaliação da proposta e execução orçamentária,
classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros
atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de



atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos
projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de
acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Qualidade I       

Desenvolve atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., 
desenvolvendo e realizando  testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros,  avaliando e
apresentando resultados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem
adequada conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade,
promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações
pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como
contribuir na realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos
acordados, participando de auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar
o processo produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Qualidade II     

Conduz o desenvolvimento de atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água,
medicamentos, etc., conduzindo os testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando
resultados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada
conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a
interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à
produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como contribuir na
realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados,
participando de auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar o processo
produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Qualidade III   

Conduz e controla as atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos,
etc., realizando e orientando os testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando e
analisando os resultados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem
adequada conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade,
promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações
pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como
contribuir na realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos
acordados, participando de auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar
o processo produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Qualidade IV

Conduz e controla e programa as atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água,
medicamentos, etc., realizando e orientando os testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros,
avaliando e analisando os resultados apresentados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo
produzidos com a dosagem adequada conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de
Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos
e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal,
bem como programar a realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos
prazos acordados, controlando auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo
subsidiar o processo produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Talentos e Comunicação I    

Executa o desenvolvimento de trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, , Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do plano Plurianual, atuando na gestão de pessoas
e exercendo ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento, indicando os
resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização
dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à
infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma,
procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Talentos e Comunicação II  

Conduz o desenvolvimento de trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, com autonomia e iniciativa, aplicando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do plano Plurianual,
atuando na gestão de pessoas e controlando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e
desenvolvimento, analisando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos, aplicando métodos e rotinas
de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e opinando
sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização das
atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Talentos e Comunicação III

Direciona o desenvolvimento de trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, com autonomia e iniciativa, desenvolvendo a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do plano



Plurianual, atuando na gestão de pessoas e controlando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem
estar e desenvolvimento, avaliando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos, aplicando métodos e
rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e
opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização
das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Especialista Técnico de Projetos I       

Desenvolve as atividades relativas à sua área de atuação, podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, Garantia da
Qualidade, participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de competências
gerais  (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando tarefas de projeto,  propondo estratégias de atuação e a correta aplicação das
técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados, instrumentos utilizados nos processos de avaliação, analisando relatórios
relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para introdução de melhorias, desenvolvendo o levantamento e acompanhamento
dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir as metas propostas dentro de parâmetros de qualidade previamente
definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos. Ainda, organizar e exercer o desenvolvimento e implantação sistemas informatizados
dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas,
codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões, apoiando a
coordenação de projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos
servidores.

Especialista Técnico de Projetos II     

Conduz as atividades relativas à sua área de atuação, podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, Garantia da
Qualidade), participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de competências
gerais (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando e conduzindo os trabalhos desenvolvidos, propondo estratégias de atuação e a
correta aplicação das técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados, instrumentos utilizados nos processos de avaliação,
analisando relatórios relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para introdução de melhorias, conduzindo o levantamento e
acompanhamento dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir as metas propostas dentro de parâmetros de
qualidade previamente definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos.  Ainda, organizar e exercer o desenvolvimento e implantação
sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento,
especificando programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece
padrões,   executando e coordenando os projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e
realizando a manutenção dos servidores.

Especialista Técnico de Projetos III        

Conduz e Controla as atividades relativas à sua área de atuação podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, Garantia
da Qualidade, participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de competências
gerais (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando, desenvolvendo e controlando os trabalhos desenvolvidos, propondo
estratégias de atuação e a correta aplicação das técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados, instrumentos utilizados nos
processos de avaliação, analisando relatórios relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para introdução de melhorias,
efetuando o levantamento e acompanhamento dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir as metas propostas
dentro de parâmetros de qualidade previamente definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos.  Ainda, organizar e exercer o
desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo
ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando
documentação técnica, estabelece padrões,  orientando e executando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em
informática, preparando e realizando a manutenção dos servidores.

Especialista Técnico de Projetos IV    

Programar e/ou coordenar  as atividades relativas à sua área de atuação, podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia,
Garantia da Qualidade), participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de
competências gerais (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando, desenvolvendo, programando e/ou conduzindo os trabalhos
desenvolvidos, propondo estratégias de atuação e a correta aplicação das técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados,
instrumentos utilizados nos processos de avaliação, analisando relatórios relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para
introdução de melhorias, efetuando o levantamento e acompanhamento dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir
as metas propostas dentro de parâmetros de qualidade previamente definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos.  Ainda, organizar e
exercer o desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura,
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e
elaborando documentação técnica, estabelece padrões,  orientando, executando e programando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados,
pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos servidores.

Operador de Produção I    

Auxiliar na realização de diversas atividades de apoio aos processos produtivos junto à produção, fabricação e acondicionamento dos medicamentos injetáveis,
sólidos, semi-sólidos e líquidos, bem como realizar a sanitização e conservação das instalações e equipamentos, zelando pela qualidade da limpeza do ambiente
fabril e realizando a identificação, rebatimento e segregação dos resíduos gerados durante o processo produtivo, trabalhando em conformidade com as normas e
procedimentos de segurança, saúde e higiene com foco nas Boas Práticas de Fabricação, a fim de possibilitar a execução de trabalhos conforme procedimentos
preestabelecidos.

Operador de Produção II   

Executar atividades relativas à produção de medicamentos desde o processo de pesagem, separação dos insumos e fabricação e acondicionamento dos
medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, operando máquinas garantindo que as mesmas estejam funcionando em conformidade com os
procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem, trabalhando em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, saúde e
higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, a fim de atender a demanda da Instituição no que se refere à produção de medicamento. 



Operador de Produção III          

Executar, com habilidade técnica, trabalhos relativos à produção de medicamentos, desde o processo de pesagem, separação dos insumos e fabricação até a
etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, operando máquinas, assegurando que as mesmas
estejam funcionando conforme os procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem, trabalhando em conformidade com as normas e
procedimentos de segurança, saúde e higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, com a finalidade de garantir a estabilidade, segurança e eficácia do
produto final.

Operador de Produção IV           

Executar, com autonomia técnica e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade relativos à produção de medicamentos, desde o processo de pesagem,
separação dos insumos e fabricação até a etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, operando
máquinas, assegurando que as mesmas estejam funcionando conforme os procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem, trabalhando
em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, saúde e higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, com a finalidade de garantir a
estabilidade, segurança e eficácia do produto final. 

Operador de Produção V 

Executar e conduzir, com autonomia técnica e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade relativos à produção de medicamentos, desde o processo de
pesagem, separação dos insumos e fabricação até a etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos,
operando máquinas, assegurando que as mesmas estejam funcionando conforme os procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem,
trabalhando em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, saúde e higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, com a finalidade de
garantir a estabilidade, segurança e eficácia do produto final. 

Secretária Executiva I    

Executa atividade de secretária executiva assistindo à diretoria (presidência) em atividades diversas, organizando e controlando a agenda, marcando
compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas
telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as soluções
necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como executa à
implantação e desenvolvimento das atividades, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de
simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, visando assegurar
o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Secretária Executiva II  

Promover atividades de secretaria, com autonomia e iniciativa, assistindo à diretoria (presidência) em atividades diversas, organizando e controlando a agenda,
marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando
chamadas telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as
soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como
orientando quanto à implantação e desenvolvimento das atividades, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e
rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, visando
assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente
definidas.

Secretária Executiva III 

Promover e Controlar as atividades de assessoria e secretaria com autonomia e iniciativa, assistindo à diretoria (presidência) em atividades diversas,
organizando e controlando a agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos
em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando
pessoas, informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e
apresentação dos trabalhos, bem como orientando e controlando à implantação e desenvolvimento das atividades, executando a correta administração e alocação
dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e procedimentos de atuação de acordo
com as estratégias e políticas adotadas, visando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição
dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Tecnologista em Pesquisa I      

Desenvolve atividades de pesquisa científica em sua área de atuação,apresentando e elaborando rotinas para o desenvolvimento dos trabalhos, realizando as
atividades laboratoriais no que tange ao andamento dos projetos, acompanhando o cronograma estabelecido, participando de congressos e seminários,
objetivando garantir a realização de estudos e proporcionar resultados que venham contribuir para o avanço científico e tecnológico; desenvolvimento produtos
e serviços em sua área de atuação; regulando e fiscalizando do processos, produtos e serviços; realizando análises clínicas diversas.

Tecnologista em Pesquisa II     

Conduz as atividades de pesquisa científica em sua área de atuação, acompanhando e elaborando rotinas para o desenvolvimento dos trabalhos, planejando as
atividades laboratoriais no que tange ao andamento dos projetos, acompanhando e conduzindo o cronograma estabelecido, participando de congressos e
seminários, objetivando garantir a realização de estudos e proporcionar resultados que venham contribuir para o avanço científico e tecnológico;
desenvolvimento produtos e serviços em sua área de atuação; regulando e fiscalizando do processos, produtos e serviços; realizando análises clínicas diversas.

Tecnologista em Pesquisa III   

Programar, supervisionar e orientar atividades de pesquisa científica em sua área de atuação, desenvolvendo e elaborando rotinas para o desenvolvimento dos
trabalhos, planejando as atividades laboratoriais no que tange ao andamento dos projetos, acompanhando e controlando o cronograma estabelecido, participando
de congressos e seminários, objetivando garantir a realização de estudos e proporcionar resultados que venham contribuir para o avanço científico e tecnológico;



desenvolvimento produtos e serviços em sua área de atuação; regulando e fiscalizando do processos, produtos e serviços; realizando análises clínicas diversas.

Tecnologista em Produção I      

Realizar por meios de práticas clínica médica veterinária e em todas as suas especialidades, contribuindo para o bem-estar animal; Exercendo defesa sanitária
animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; atuando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; Contribuindo
no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como elaborar laudos, pareceres e atestados; elaborando
legislação pertinente.

Tecnologista em Produção II    

Assegurar por meios de práticas clínica médica veterinária em todas as suas especialidades contribuindo para o bem-estar animal; Exercendo defesa sanitária
animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; atuando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; Contribuindo
no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como elaborar laudos, pareceres e atestados; elaborando
legislação pertinente.

Tecnologista em Produção III  

Programar e/ou orientar a implantação de práticas clínica médica veterinária em todas as suas especialidades contribuindo para o bem-estar animal; executando
defesa sanitária animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; orientando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de
produtos; contribuindo no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como elaborar laudos, pareceres e
atestados; elaborando legislação pertinente.

Tecnologista em Produção IV   

Controlar e /ou exercer a implantação de práticas clínica médica veterinária em todas as suas especialidades contribuindo para o bem-estar animal; executando
defesa sanitária animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; orientando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de
produtos; contribuindo no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como analisar laudos, pareceres e
atestados; elaborando legislação pertinente.

LOTE 2: PROCESSO DE NEGÓCIO CIENTÍFICO

Analista de Negócio I      

Realizar atividades relacionadas ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização, captação de recursos externos, compras nacionais e/ou importação de
insumos, bens e serviços, prestando assessoria direcionada a negócios nacionais e internacionais, etc., contribuindo para o desenvolvendo de projetos,
programas e trabalhos diversos em sua área de atuação, compondo relatórios decorrentes as ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à
movimentação patrimonial, efetuando a classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, participando da composição do balanço quando do
encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos trabalhos, a fim de contribuir para a manutenção e/ou otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Negócio II    

Exercer ações relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais,
captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos diversos em sua
área de especialização, indicando resultados alcançados, elaborando pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral,
promovendo a implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária,
classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros
atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, observando o cumprimento das metas
dentro dos prazos previstos e prioridades definidas, contribuindo assim para a manutenção e/ou otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos
de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Negócio III   

Orientar ações relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais,
captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., efetuando análises e estudos específicos, participando e/ou desenvolvendo projetos,
programas e trabalhos diversos em sua área de especialização, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando pareceres técnicos e divulgando os
resultados em relatórios e documentos em geral, promovendo a implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial,
elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do
exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
serviços, objetivando contribuir com a manutenção e/ou otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas
adotadas pela Instituição.

Analista de Negócio IV    

Orientar e/ou exercer atividades relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e
internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., efetuando análises e estudos específicos, participando e/ou
desenvolvendo projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de especialização, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando pareceres
técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas,
objetivando assegurar o fluxo de trabalhos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente
definidas.

Analista de Negócio V     



Programar a implantação e desenvolvimento dos trabalhos e ações relativas às atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria
direcionadas a negócios nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., participando da preparação do Plano
Plurianual e/ou compilando as referidas informações, analisando os resultados alcançados e implantando o redirecionamento necessário à continuidade dos
mesmos, elaborando pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, promovendo a implantação e desenvolvimento das
atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de despesas e os respectivos
demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais,
aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição, tendo como
finalidade subsidiar o processo decisório, cumprir cronograma estabelecido e plano de trabalho definido.

Analista de Organização e Administração I 

Realizar atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e controlando a
agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e
realizando chamadas telefônicas, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as soluções
necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto
ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas
de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o
fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Analista de Organização e Administração II

Exercer atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e controlando a
agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e
realizando chamadas telefônicas, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, adquirindo materiais e serviços e realizando atividades
inerentes aos processos licitatórios informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela
qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando a correta
administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de
atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos
assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Analista de Organização e Administração III          

Orientar atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e controlando a
agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e
realizando chamadas telefônicas, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, adquirindo materiais e serviços e realizando atividades
inerentes aos processos licitatórios informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela
qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando a correta
administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e procedimentos de
atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos
assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Analista de Processos Administrativos I       

Realiza ações relativas às atividades relacionadas à análise e/ou elaboração de editais de licitação, contratos, cartas-contratos, convênios, aditivos, acordos,
termos aditivos, prorrogações, etc., observando formalidades legais, cláusulas especiais, obrigações e garantias legais e prazos de vigência contratual,
analisando normas jurídicas, interpretando a legislação vigente, prestando assistência preventiva sobre dispositivos legais, atendendo a consultas, esclarecendo
dúvidas, elaborando pareceres técnicos, desenvolvendo e acompanhando atividades de recebimento, exame e julgamento dos documentos e dos procedimentos
relacionados à concretização do processo de licitação, desenvolvendo, publicando e divulgando editais de licitação e seus anexos, prestando esclarecimentos,
analisando pareceres jurídicos e recursos administrativos, objetivando evitar litígios e/ou conflitos, preservando, assim, o interesse da Instituição de acordo com
as estratégias e políticas adotadas.

Analista de Processos Administrativos II  

Exerce ações relativas às atividades relacionadas à análise e/ou elaboração de editais de licitação, contratos, cartas-contratos, convênios, aditivos, acordos,
termos aditivos, prorrogações, etc., observando formalidades legais, cláusulas especiais, obrigações e garantias legais e prazos de vigência contratual,
analisando normas jurídicas, interpretando a legislação vigente, prestando assistência preventiva sobre dispositivos legais, atendendo a consultas, esclarecendo
dúvidas, desenvolvendo e/ou orientando a elaboração de pareceres técnicos, desenvolvendo e acompanhando atividades de recebimento, exame e julgamento
dos documentos e dos procedimentos relacionados à concretização do processo de licitação, desenvolvendo, publicando e divulgando editais de licitação e seus
anexos, prestando esclarecimentos, analisando pareceres jurídicos e recursos administrativos, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
serviços, visando evitar litígios e/ou conflitos, preservando, assim, o interesse da Instituição de acordo com as estratégias e políticas adotadas.

Analista de Processos Administrativos III   

Orientar ações relativas às atividades relacionadas à análise e/ou elaboração de editais de licitação, contratos, cartas-contratos, convênios, aditivos, acordos,
termos aditivos, prorrogações, etc., observando formalidades legais, cláusulas especiais, obrigações e garantias legais e prazos de vigência contratual,
analisando normas jurídicas, interpretando a legislação vigente, prestando assistência preventiva sobre dispositivos legais, atendendo a consultas, esclarecendo
dúvidas, desenvolvendo e/ou orientando a elaboração de pareceres técnicos, desenvolvendo e acompanhando atividades de recebimento, exame e julgamento
dos documentos e dos procedimentos relacionados à concretização do processo de licitação, desenvolvendo, publicando e divulgando editais de licitação e seus
anexos, prestando esclarecimentos, analisando pareceres jurídicos e recursos administrativos, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
serviços, visando evitar litígios e/ou conflitos, preservando, assim, o interesse da Instituição de acordo com as estratégias e políticas adotadas.

Analista de Produção I    

Conduz os processos de fabricação e embalagem de medicamentos, desde o procedimento de pesagem, separação dos insumos e fabricação até a etapa de
envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis sólidos, semi-sólidos e líquidos, verificando o funcionamento dos equipamentos, distribuindo,
controlando e executando as tarefas, redirecionando a realização das atividades, conforme as prioridades e prazos estabelecidos, bem como responder pela



disciplina e organização do setor, verificando aspectos que dizem respeito à infra-estrutura necessária para a realização dos trabalhos, objetivando atender a
demanda e as Boas Práticas de Fabricação.

Analista de Produção II  

Conduz e direciona os processos de fabricação e embalagem de medicamentos, desde o procedimento de pesagem, separação dos insumos e fabricação até a
etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, verificando o funcionamento dos equipamentos,
distribuindo, controlando e executando as tarefas, redirecionando a realização das atividades, conforme as prioridades e prazos estabelecidos, bem como
responder pela disciplina e organização do setor, verificando aspectos que dizem respeito à infra-estrutura necessária para a realização dos trabalhos,
objetivando atender a demanda e as Boas Práticas de Fabricação.

Analista de Produção III

Programar e orientar os trabalhos, distribuindo, as tarefas de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos, instalações, componentes elétricos
e outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes, elaborando e acompanhando os
planos de lubrificação, respondendo pela disciplina e organização do setor, opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a
realização dos trabalhos, tendo como finalidade evitar e/ou reduzir o número de paradas não programadas quando da produção de medicamentos.

Analista de Produção IV 

Programar, orientar e conduzir, distribuindo, as tarefas de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos, instalações, componentes elétricos e
outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes,  controlando os planos de lubrificação,
respondendo pela disciplina e organização do setor, opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, tendo
como finalidade evitar e/ou reduzir o número de paradas não programadas quando da produção de medicamentos.

Analista de Qualidade I  

Realiza atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., realizando
testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando resultados mediante aos testes
específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada conforme os parâmetros de
comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto aos Órgãos
Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às
autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como contribuir na realização de auditorias
internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, participando de auditorias
internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar o processo produtivo, segundo
procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade II

Exerce atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., executando
testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando resultados mediante aos testes
específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada conforme os parâmetros de
comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos
Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às
autoridades e órgãos públicos competentes de todos os níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como contribuir na realização de auditorias
internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, participando de auditorias
internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar o processo produtivo, segundo
procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade III          

Efetuar análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., observando se os fármacos
produzidos e/ou que venham a ser produzidos estejam em correspondência com as diversas referências, realizando testes de equivalência, desintegração,
fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, avaliando resultados mediante os testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se
os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada, conforme os parâmetros de comparação, programando e ministrando treinamento junto ao corpo
funcional de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais em questões relacionadas à aquisição, renovação
de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da
administração municipal, estadual e federal, bem como organizar e viabilizar auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises
críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, visando assegurar e subsidiar
tecnicamente os processo produtivo, conforme cronograma, procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade IV

Orientar e exercer  atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc.,
observando se os fármacos produzidos e/ou que venham a ser produzidos estejam em correspondência com as diversas referências, realizando testes de
equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, avaliando resultados mediante os testes específicos a que cada produto
é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada, conforme os parâmetros de comparação, programando e ministrando
treinamento junto ao corpo funcional de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais em questões
relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos
competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como organizar e viabilizar auditorias internas, garantindo que as ações
corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, conduzindo investigações a respeito de não conformidades
detectadas, visando assegurar e subsidiar tecnicamente os processo produtivo, conforme cronograma, procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Qualidade V 

Programa atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc.,



observando se os fármacos produzidos e/ou que venham a ser produzidos estejam em correspondência com as diversas referências, realizando testes de
equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, avaliando resultados mediante os testes específicos a que cada produto
é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada, conforme os parâmetros de comparação, programando e ministrando
treinamento junto ao corpo funcional de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais em questões
relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos
competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como organizar e viabilizar auditorias internas, garantindo que as ações
corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados, conduzindo investigações a respeito de não conformidades
detectadas, visando assegurar e subsidiar tecnicamente os processo produtivo, conforme cronograma, procedimentos e metas estabelecidas.

Analista de Saúde e Bem Estar I          

Exercer ações relativas às atividades criação de projetos, análise e documentação de informação, aplicando rotinas para a realização de atividades educativas,
participando de grupos que garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo
de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas
manutenção e bem estar.

Analista de Saúde e Bem Estar II        

Orienta ações referente aos projetos, análise e documentação de informação, aplicando e direcionando as rotinas para a realização de atividades educativas,
participando de grupos que  garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo
de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas
manutenção e bem estar.

Analista de Saúde e Bem Estar III      

Orienta e exerce trabalhos de criação de projetos, análise e documentação de informação, orientando e aplicando as rotinas para a realização de atividades
educativas, participando de grupos que  garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional,
contribuindo de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Monitorando a execução das atividades relativas
aos Programas de Controle e Prevenção de doenças ocupacionais, providenciando a realização de inspeções e avaliações de métodos de trabalho, participando
de atividades por meio dos subsistemas manutenção e bem estar.

Analista de Talentos e Comunicação I           

Realizar atividades relacionadas à área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de atuação, compondo relatórios decorrentes as ações
implementadas, realizando ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis
pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação
direcionados a comunidade, acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo bibliográfico e/ou
documental, exercendo atividades  operacionais de desenvolvimento humano interno, aplicando e analisando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e
controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e
documentos em geral, bem como aplicar métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de contribuir para a manutenção e/ou
otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação II         

Exercer atividades relacionadas à área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos Humanos,
contribuindo para o desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de atuação, compondo relatórios decorrentes as ações
implementadas, realizando ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis
pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação
direcionados a comunidade, acompanhando e/ou realizando as atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo
bibliográfico e/ou documental, exercendo atividades operacionais de desenvolvimento humano interno, aplicando e analisando as ações por meio dos
subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento emitindo pareceres técnicos e divulgando os
resultados em relatórios e documentos em geral, bem como aplicar métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de contribuir para a
manutenção e/ou otimização das atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação III       

Orientar ações relativas às atividades na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, buscando a correta administração e alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, efetuando análises e estudos específicos,
participando e/ou desenvolvendo auxiliando  projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de especialização, recebendo críticas, sugestões, denúncias,
reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando pareceres técnicos e divulgando os
resultados em relatórios e documentos em geral, provendo ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, controlando os trabalhos das
agências de produção, responsáveis pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, bem como desenvolver e captar recursos e executar
projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, e aplicando métodos de organização
do acervo bibliográfico e/ou documentário, implementando ações operacionais de desenvolvimento humano, analisando  e  executando as ações por meio dos
subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento, auxiliando na emissão de pareceres técnicos e
divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, etc., aplicando métodos, rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, objetivando
contribuir com a manutenção e/ou otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação IV        

Orientar e/ou exercer, com autonomia e iniciativa, ações relativas às atividades na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão
de Documentos, Eventos e Recursos Humanos, buscando a correta administração e alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis,
efetuando análises e estudos específicos, participando e/ou desenvolvendo projetos, programas e trabalhos diversos em sua área de especialização,  recebendo
críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade, participando da elaboração do Plano Anual, elaborando e/ou



executando pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, provendo ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna
e externa, controlando os trabalhos das agências de produção, responsáveis pela execução, arrecadação e elaboração de peças promocionais, bem como
desenvolver e captar recursos e executar projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando controlando as atividades artísticas
ligadas ao calendário, e aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico e/ou documentário, implementando ações operacionais de desenvolvimento
humano, analisando  e orientando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e
desenvolvimento, emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, etc., aplicando métodos, rotinas de simplificação
e racionalização dos serviços, objetivando contribuir com a manutenção e/ou otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista de Talentos e Comunicação V          

Programar a implantação e desenvolvimento dos trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e
Recursos Humanos,  programando a correta administração e alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, orientando quanto à
implantação e desenvolvimento das atividades, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade,
participando da preparação do Plano Plurianual, analisando os resultados alcançados e implantando o redirecionamento necessário à continuidade dos mesmos,
provendo ações pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, controlando os trabalhos das agências de produção, responsáveis pela execução,
arrecadação e elaboração de peças promocionais, bem como desenvolver e captar recursos e executar projetos culturais de capacitação direcionados a
comunidade, acompanhando e  controlando as atividades artísticas ligadas ao calendário, e aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico e/ou
documentário, implementando ações  operacionais de desenvolvimento humano, planejando, desenvolvendo, controlando, e avaliando ações estratégicas por
meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento, com relatórios que demonstrem soluções,
emitindo pareceres técnicos, criando e implantando métodos e rotinas de simplificação e racionalização das atividades, normas e procedimentos de atuação,
objetivando subsidiar o processo decisório, cumprir cronograma estabelecido e plano de trabalho, conforme procedimentos e metas previamente estabelecidas,
de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Analista em Desenvolvimento I           

Desenvolver pesquisas em atividades diversas pertinentes à sua área de atuação, desenvolvendo planejamento, preparação e execução de ensaios para as
diversas áreas garantindo através desse ensaios padrões de qualidade apropriados, relacionando todas as informações pertinentes a sua composição e
comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de intervenção necessários para sua validação, contribuindo para a realização de estudos e
obtenção de resultados que assegurem que o produto final atinja as especificações impostas pelos órgãos oficiais de controle sanitário; bem como inventariar a
biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e
seminários.

Analista em Desenvolvimento II    Exercer no desenvolvimento de pesquisas em atividades diversas pertinentes à sua área de atuação, aplicando rotinas para a
realização dos trabalhos, efetuando planejamento, preparação e execução de ensaios para as diversas áreas garantindo através desse ensaios padrões de
qualidade apropriados, relacionando todas as informações pertinentes a sua composição e comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de
intervenção necessários para sua validação, contribuindo para a realização de estudos e obtenção de resultados que assegurem que o produto final atinja as
especificações impostas pelos órgãos oficiais de controle sanitário; bem como inventariar a biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando
recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e seminários.

Analista em Desenvolvimento III       

Assistir e orientar o laboratório frente às ações pertinentes à sua áreas de atuação, introduzindo rotinas para o desenvolvimento das atividades, seguindo o
cronograma estabelecido para os programas e projetos, emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados dos trabalhos em relatórios, documentos em
geral, etc. bem como assegurar, através de ensaios específicos, a qualidade da pesquisa, seguindo padrões de qualidade apropriados, relacionando todas as
informações pertinentes a sua composição e comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de intervenção necessários contribuindo para a
realização de estudos e obtenção de resultados que assegurem que o processo atinja as especificações impostas pelos órgãos oficiais; bem como inventariar a
biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e
seminários.

Analista em Desenvolvimento IV

Organizar e assistir o laboratório frente as ações pertinentes à sua áreas de atuação, introduzindo rotinas para o desenvolvimento das atividades, seguindo o
cronograma estabelecido para os programas e projetos, emitindo pareceres técnicos e divulgando os resultados dos trabalhos em relatórios, documentos em
geral, etc. bem como assegurar, através de ensaios específicos, a qualidade da pesquisa, seguindo padrões de qualidade apropriados, relacionando todas as
informações pertinentes a sua composição e comportamento frente aos experimentos e outros procedimentos de intervenção necessários contribuindo para a
realização de estudos e obtenção de resultados que assegurem que o processo atinja as especificações impostas pelos órgãos oficiais; bem como inventariar a
biodiversidade organizando coleções biológicas; manuseando recursos naturais; realizando diagnósticos nas áreas de pesquisa, participando de congressos e
seminários.

Analista em Ensino I       

Realiza atendimento e/ou suporte na área de educação continuada no que tange a elaboração, prestação de informações pertinentes as capacitações,
treinamentos, cursos de formação e especialização, efetuando atendimento presencial, telefônico e/ou por meio eletrônico, compondo e controlando a agenda
dos cursos internos, agendando compromissos, conferindo e arquivando processos, contratos, correspondências e documentos em geral, triando pessoas,
informando-se e buscando as soluções pertinentes, tendo como propósito prestar o atendimento que atenda a demanda em sua área de atuação.

Analista em Ensino II      

Exerce atendimento e/ou suporte na área de educação continuada no que tange a elaboração, prestação de informações pertinentes as capacitações, treinamentos,
cursos de formação e especialização, executando atendimento presencial, telefônico e/ou por meio eletrônico, compondo e controlando a agenda dos cursos
internos, agendando compromissos, conferindo e arquivando processos, contratos, correspondências e documentos em geral, triando pessoas, informando-se e
buscando as soluções pertinentes, tendo como propósito prestar o atendimento que atenda a demanda em sua área de atuação.

Analista Funcional I        



Realizar desenvolvimento e implementação dos sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como atendimento e
suporte para utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas,
codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões, apoiando a
coordenação de projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos
servidores.

Analista Funcional II      

Exercer desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como atendimento e suporte para
utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando
aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões, executando e coordenando os
projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos servidores.

Analista Funcional III     

Orientar programação, desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como
atendimento e suporte para utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões,
orientando e executando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a
manutenção dos servidores.

Analista Funcional IV      

Orientar e exerce programação, desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, bem como
atendimento e suporte para utilização dos meios tecnológicos, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões,
orientando, executando e programando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e
realizando a manutenção dos servidores.

Assistente de Negócio I  

Auxiliar atividades relacionadas à administração do fluxo de tarefas e ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização,assessoria direcionadas a negócios
nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e/ou importação de insumos, bens e serviços,  seguindo o cronograma previamente
estabelecido, divulgando os resultados em relatórios, documentos em geral, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, aplicando os procedimentos a serem
adotados, contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos em sua área de atuação, registrando os resultados alcançados, compondo
relatórios decorrentes das ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à movimentação patrimonial, efetuando a classificação de despesas e os
respectivos demonstrativos, contribuindo na composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos
relacionados aos bens patrimoniais, bem como participar da elaboração de relatórios e demonstrativos gráficos diversos com base em levantamentos e
compilação dos dados, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas
adotadas pela Instituição.

Assistente de Negócio II

Apoiar atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a
negócios nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e/ou importação de insumos, bens e serviços,  , apoiando  projetos,
programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, bem como os procedimentos a serem adotados, esclarecendo dúvidas,
buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, divulgando resultados, documentos em
geral, etc., compondo relatórios decorrentes das ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à movimentação patrimonial, efetuando a
classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, participando da composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando
inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua área de atuação,
contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Negócio III          

Executa atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas ao planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a
negócios nacionais e internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, e/ou importação de insumos, bens e serviços, auxiliando
nos projetos, programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, bem com os procedimentos à serem adotados, esclarecendo
dúvidas, buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, divulgando resultados,
documentos em geral, etc., compondo relatórios decorrentes das ações implementadas, desenvolvendo atividades relacionadas à movimentação patrimonial,
efetuando a classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, participando da composição do balanço quando do encerramento do exercício,
acompanhando inventários e outros atos relacionados aos bens patrimoniais, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua
área de atuação, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Assistente de Organização e Administração I         

Auxiliar em atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônicas,
memorandos e documentos em geral,  relizando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando reuniões,
preparando locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos, etc.,
auxiliando em levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, com a finalidade
de contribuir com a realização e otimização de atividades, processos e sistemas administrativos adotados.

Assistente de Organização e Administração II       

Apoia atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônicas, memorandos



e documentos em geral,  apoiando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando reuniões, preparando
locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos, etc.,  realizando
levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, com a finalidade de contribuir
com a realização e otimização de atividades, processos e sistemas administrativos adotados.

Assistente de Organização e Administração III     

Executa atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônica, memorandos
e documentos em geral, elaborando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando reuniões, preparando
locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos, etc., executando
levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, com a finalidade de contribuir
com a realização e otimização de atividades, processos e sistemas administrativos adotados.

Assistente de Organização e Administração IV      

Realiza atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas e eletrônicas,
memorandos e documentos em geral,  elaborando estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e convocando
reuniões, preparando locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando compromissos,
etc.,  efetuando levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas pre-estabelecidos, bem como
buscar permanentemente a racionalização das atividades e a redução do tempo despendido na realização das mesmas, tendo como objetivo contribuir com o
fluxo de informações administrativas e o cumprimento dos compromissos assumidos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Organização e Administração V        

Responder e realizar atividades administrativas junto a sua área de atuação, redigindo, organizando e controlando agenda, correspondências físicas eletrônicas,
memorandos e documentos em geral,  elaborando e informando sobre estudos, relatórios, demonstrativos e mapas diversos, recepcionando pessoas, marcando e
convocando reuniões, preparando locais para a realização de palestras e eventos que envolvam a sua área de atuação, triando pessoas e e-mails, agendando
compromissos, etc,  efetuando levantamentos, cálculos e trabalhos diversos, de acordo com normas, procedimentos, critérios e cronogramas preestabelecidos,
bem como buscar permanentemente a racionalização das atividades e a redução do tempo despendido na realização das mesmas, tendo como objetivo contribuir
com o fluxo de informações administrativas e o cumprimento dos compromissos assumidos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Organização e Administração VI      

Executar, responder e direcionar a implantação e desenvolvimento dos trabalhos e ações relativas à assessoria em sua área de atuação, assistindo sua chefia
frente a atividades diversas, organizando e controlando a agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando
correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e
adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando
pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto à implantação e desenvolvimento das atividades, buscando a correta
administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e
procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, visando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos
compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Assistente de Qualidade I          

Auxilía em atividades de natureza técnica relacionada ao desenvolvimento das análises físico-químicas e microbiológicas junto à matéria prima, embalagem,
água, medicamentos, etc., auxiliando nos estudos e experimentos diversos, acompanhando a divulgação de resultados, auxiliando na elaboração de relatórios,
protocolos de pesquisa, monografias, POP's, etc., bem como auxiliar na preparação soluções, reagentes e meios de culturas, de acordo com especificações,
normas e critérios previamente estabelecidos, a fim de atender as necessidades em sua área de atuação.

Assistente de Qualidade II        

Apoia nas atividades de apoio técnico em sua área de atuação, aplicando rotinas para o desenvolvimento das análises físico-químicas e microbiológicas junto à
matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., participando da efetivação dos testes de equivalência, desintegração, fiabilidade,
espessura, peso, dureza, diâmetro, entre outros, contribuindo na realização de estudos de estabilidade, tomando como base a monografia e procedimentos
previamente definidos (POP's), preenchendo o boletim analítico, apoaindo na emissão de pareceres técnicos e divulgando os resultados em relatórios, efetuando
a preparação e o armazenamento de meios de cultura, bem como assistir os demais profissionais em sua área de atuação, no processo de aquisição e renovação
de licenças e autorizações pertinentes à produção fabril, atentando para as publicações realizadas pelos Órgãos Oficiais de Controle Sanitário, tomando
providências com relação à liberação dos insumos, produtos e equipamentos junto a ANVISA e aduanas de portos e aeroportos e mantendo-se atualizada quanto
à legislação vigente, objetivando atender as solicitações e suprir assim as necessidades em sua área de atuação.

Assistente de Saúde e Bem Estar I      

Auxilia nos trabalhos de criação de projetos, análise e documentação de informação, auxiliando nas rotinas para a realização de atividades educativas,
participando de grupos que garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo
de forma ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas
manutenção e bem estar.

Assistente de Saúde e Bem Estar II    

Realizar trabalhos de criação de projetos, análise e documentação de informação,  apoiando nas rotinas para a realização de atividades educativas, participando
de grupos que garantam a prevenção de problemáticas sociais que possam afetar a continuidade das atividades na rotina institucional, contribuindo de forma
ativa para diminuição do afastamento, gerando diagnósticos, relatórios, indicadores, etc. Participando de atividades por meio dos subsistemas manutenção e bem
estar.

Assistente de Talentos e Comunicação I       

Auxiliar atividades relacionada às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC,  Gestão Social, Gestão de Documentos, Informação, Eventos e Recursos Humanos,



seguindo o cronograma previamente estabelecido, divulgando demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, aplicando os procedimentos a serem adotados,
contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos em sua área de atuação, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em
defesa imparcial da comunidade, registrando os resultados alcançados, auxiliando na elaboração de relatórios decorrentes das ações implementadas, realizando
procedimentos pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela execução e
elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade,
acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico ou documental, exercendo  atividades 
operacionais da área de recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem
estar e desenvolvimento, utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, contribuindo assim para a otimização de atividades,
processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Talentos e Comunicação II     

Apoiar atividades relacionada às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC,  Gestão Social, Gestão de Documentos, Informação, Eventos e Recursos Humanos,
seguindo o cronograma previamente estabelecido, auxiliando nas informações para os demonstrativos gráficos e trabalhos diversos, aplicando os procedimentos
a serem adotados, contribuindo no desenvolvimento de projetos, programas e trabalhos em sua área de atuação, recebendo críticas, sugestões, denúncias,
reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade, registrando os resultados alcançados, compondo relatórios decorrentes das ações implementadas,
realizando procedimentos pertinentes aos eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela
execução e elaboração de peças promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a
comunidade, acompanhando as atividades artísticas ligadas ao calendário, aplicando métodos de organização do acervo bibliográfico ou documental, exercendo 
atividades operacionais de recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem
estar e desenvolvimento, utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, contribuindo assim para a otimização de atividades,
processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Assistente de Talentos e Comunicação III   

Executar atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão de Documentos, Gestão
Social, Informação, Eventos e Recursos Humanos,  apoiando programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos,
implementando os procedimentos a serem adotados, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade
esclarecendo dúvidas, buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, formulando
parecer técnico e divulgando resultados, documentos em geral, compondo relatórios decorrentes das ações implementadas, realizando ações pertinentes aos
eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela execução e elaboração de peças
promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando as
atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo bibliográfico e documental, exercendo atividades operacionais de
recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento,
utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, bem como aplicar
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua área de
atuação, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Assistente de Talentos e Comunicação IV    

Realizar atividades relativas à administração do fluxo de tarefas relacionadas às áreas de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão de Documentos, Gestão
Social, Informação, Eventos e Recursos Humanos,  colaborando em programas, sistemas, estudos, análises, demonstrativos gráficos e trabalhos diversos,
implementando os procedimentos a serem adotados, recebendo críticas, sugestões, denúncias, reclamações e agindo em defesa imparcial da comunidade
esclarecendo dúvidas, buscando alternativas para solução dos problemas detectados, de acordo com o cronograma previamente estabelecido, formulando
parecer técnico e divulgando resultados, documentos em geral, elaborando relatórios decorrentes das ações implementadas, realizando ações pertinentes aos
eventos e à comunicação interna e externa, acompanhando os trabalhos das agências de produção responsáveis pela execução e elaboração de peças
promocionais, participando da captação de recursos e da realização de projetos culturais de capacitação direcionados a comunidade, acompanhando as
atividades artísticas ligadas ao calendário, introduzindo métodos de organização do acervo bibliográfico e documental, exercendo atividades operacionais de
recursos humanos aplicando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento,
utilizando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalho,  divulgando os resultados em relatórios e documentos em geral, bem como aplicar
métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos trabalhos, a fim de cumprir com as políticas, normas, procedimentos e metas relativas à sua área de
atuação, contribuindo assim para a otimização de atividades, processos, sistemas e procedimentos de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela
Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura I        

Apoia com autonomia técnica e responsabilidade crescente trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos à manutenção em máquinas, equipamentos
e circuito, apoiando nos estudos sobre sistemas, cálculos, medições e outras operações, instalações, componentes elétricos, tubulações, linhas de utilidade e
outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes, opinando sobre aspectos que dizem
respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, tendo como finalidade evitar e/ou reduzir o número de paradas não     Realizar serviços de
transporte de passageiros e/ou encomendas, realizando às verificações e manutenções básicas dos equipamentos e dispositivos especiais, veículos da empresa,
zelando pela segurança e ajuda na carga e descarga e com reposição materiais,  elaborando rotas de serviço. 

Assistente Técnico em Infraestrutura II      

Realiza com grande polivalência funcional, autonomia e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos a manutenção em máquinas,
equipamentos e circuito, realizando estudos sobre sistemas, efetuando cálculos, medições e outras operações, inspecionando instalações, componentes elétricos,
tubulações, linhas de utilidade e outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes,
opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, a fim de evitar e/ou reduzir o número de paradas não
programadas e a adequada alocação dos recursos disponíveis em conformidade com as necessidades da Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura III    

Exercer ações com grande polivalência funcional e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos a manutenção em máquinas,
equipamentos e circuito, realizando estudos sobre sistemas, efetuando cálculos, medições e outras operações, inspecionando instalações, componentes elétricos,



tubulações, linhas de utilidade e outros, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes,
opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, a fim de evitar e/ou reduzir o número de paradas não
programadas e a adequada alocação dos recursos disponíveis em conformidade com as necessidades da Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura IV     

Orientar trabalhos de elevada complexidade e exigência relativos a manutenção em máquinas, equipamentos e circuito, realizando e orientando estudos sobre
sistemas, efetuando cálculos, medições e outras operações, inspecionando instalações, componentes elétricos, tubulações, linhas de utilidade e outros, de acordo
com as prioridades e prazos estabelecidos, verificando a necessidade de troca de peças e componentes, opinando sobre aspectos que dizem respeito à
infraestrutura necessária para a realização dos trabalhos, a fim de evitar e/ou reduzir o número de paradas não programadas e a adequada alocação dos recursos
disponíveis em conformidade com as necessidades da Instituição.

Assistente Técnico em Infraestrutura V       

Organizar as atividades na área de Manutenção Predial, distribuindo, supervisionando, controlando e executando as tarefas, programando os trabalhos de
manutenção em instalações, sistemas elétricos e equipamentos, instalando, reparando, montando e desmontando partes diversas, efetuando trabalhos em
alvenaria, pintura, serralheria, conserto e instalações de divisórias, realizando desentupimento e conservação de conexões de água e esgoto, confeccionando e/ou
reformando móveis e utensílios, de acordo com as prioridades e prazos estabelecidos, opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária
para a realização dos trabalhos, tendo como finalidade atender a demanda da Instituição nos aspectos relacionados à manutenção predial de acordo com as
necessidades e prioridades previamente definidas.

Controlador de Manutenção I   

Desenvolve e controlar os atendimentos diversas das ordens de serviço, organizando e controlando agenda, marcando atendimentos, convocando os técnicos,
conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas, adquirindo materiais e serviços e realizando
atividades inerentes aos processos licitatórios informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação,
zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em sua área de atuação, buscando
a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, normas e
procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos
compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Controlador de Manutenção II 

Orientar e controlar os atendimentos diversas das ordens de serviço, organizando e controlando agenda, marcando atendimentos, convocando os técnicos,
conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas, adquirindo materiais e serviços informando-se
e buscando as soluções necessárias, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das
atividades em sua área de atuação, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos
administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Controlador de Manutenção III           

Conduz e Controla as atividades relativas à assessoria em sua área de atuação, prestando atendimento a chefia frente a atividades diversas, organizando e
controlando a agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral,
recebendo e realizando chamadas telefônicas, adquirindo materiais e serviços e informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e
processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como orientando quanto ao desenvolvimento das atividades em
sua área de atuação, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando e controlando os métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos serviços, normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, objetivando assegurar o fluxo de trabalhos
administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Controlador de Negócio I           

Desenvolve as atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais, captação de
recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do
plano anual de trabalho, avaliando e/ou indicando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos,
implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de
despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados
aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo
pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando
garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Negócio II         

Conduz o desenvolvimento das atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e internacionais,
captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da
elaboração do plano anual de trabalho, avaliando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos,
implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, elaboração da proposta e execução orçamentária, classificação de
despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros atos relacionados
aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo
pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando
garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as
estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Negócio III       



Conduz e Controla o desenvolvimento das atividades de planejamento, finanças, auditorias, comercialização, assessoria direcionadas a negócios nacionais e
internacionais, captação de recursos externos, compras nacionais e internacionais, etc., buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis,
participando da elaboração do plano anual de trabalho, controlando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos
trabalhos, implantação e desenvolvimento das atividades relacionadas à movimentação patrimonial, avaliação da proposta e execução orçamentária,
classificação de despesas e os respectivos demonstrativos, composição do balanço quando do encerramento do exercício, acompanhando inventários e outros
atos relacionados aos bens patrimoniais, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de
atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos
projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de
acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Qualidade I       

Desenvolve atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos, etc., 
desenvolvendo e realizando  testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros,  avaliando e
apresentando resultados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem
adequada conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade,
promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações
pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como
contribuir na realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos
acordados, participando de auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar
o processo produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Qualidade II     

Conduz o desenvolvimento de atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água,
medicamentos, etc., conduzindo os testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando
resultados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem adequada
conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade, promovendo a
interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações pertinentes à
produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como contribuir na
realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos acordados,
participando de auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar o processo
produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Qualidade III   

Conduz e controla as atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água, medicamentos,
etc., realizando e orientando os testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros, avaliando e
analisando os resultados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo produzidos com a dosagem
adequada conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade,
promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos e autorizações
pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal, bem como
contribuir na realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos prazos
acordados, participando de auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo subsidiar
o processo produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Qualidade IV

Conduz e controla e programa as atividades relativas à análise físico-química e microbiológica junto à matéria prima, embalagem, meio de cultura, água,
medicamentos, etc., realizando e orientando os testes de equivalência, desintegração, fiabilidade, espessura, peso, dureza, diâmetro, dissolução, entre outros,
avaliando e analisando os resultados apresentados mediante aos testes específicos a que cada produto é submetido, verificando se os fármacos estão sendo
produzidos com a dosagem adequada conforme os parâmetros de comparação, ministrando treinamento junto ao corpo funcional, de acordo com o Sistema de
Gestão da Qualidade, promovendo a interface junto às Órgãos Oficiais, em questões relacionadas à aquisição, renovação de licenças, registros de medicamentos
e autorizações pertinentes à produção fabril junto às autoridades e órgãos públicos competentes de todos níveis da administração municipal, estadual e federal,
bem como programar a realização de auditorias internas, garantindo que as ações corretivas decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro dos
prazos acordados, controlando auditorias internas e externas, conduzindo investigações a respeito de não conformidades detectadas, tendo como objetivo
subsidiar o processo produtivo, segundo procedimentos e metas estabelecidas.

Controlador de Talentos e Comunicação I    

Executa o desenvolvimento de trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, , Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do plano Plurianual, atuando na gestão de pessoas
e exercendo ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e desenvolvimento, indicando os
resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização
dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e opinando sobre aspectos que dizem respeito à
infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização das atividades, conforme cronograma,
procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Talentos e Comunicação II  

Conduz o desenvolvimento de trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, com autonomia e iniciativa, aplicando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do plano Plurianual,
atuando na gestão de pessoas e controlando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem estar e
desenvolvimento, analisando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos, aplicando métodos e rotinas



de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e opinando
sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização das
atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Controlador de Talentos e Comunicação III

Direciona o desenvolvimento de trabalhos na área de Comunicação, Ouvidoria e SAC, Gestão Social, Informação, Gestão de Documentos, Eventos e Recursos
Humanos, com autonomia e iniciativa, desenvolvendo a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, participando da elaboração do plano
Plurianual, atuando na gestão de pessoas e controlando as ações por meio dos subsistemas de aplicação e controle, planejamento e provisão, manutenção e bem
estar e desenvolvimento, avaliando os resultados alcançados e promovendo o redirecionamento necessário à continuidade dos trabalhos, aplicando métodos e
rotinas de simplificação e racionalização dos serviços, definindo normas e procedimentos de atuação, respondendo pela disciplina e organização do setor e
opinando sobre aspectos que dizem respeito à infraestrutura necessária para a realização dos projetos, objetivando garantir e subsidiar tecnicamente a realização
das atividades, conforme cronograma, procedimentos e metas previamente estabelecidas, de acordo com as estratégias e políticas adotadas pela Instituição.

Especialista Técnico de Projetos I       

Desenvolve as atividades relativas à sua área de atuação, podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, Garantia da
Qualidade, participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de competências
gerais  (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando tarefas de projeto,  propondo estratégias de atuação e a correta aplicação das
técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados, instrumentos utilizados nos processos de avaliação, analisando relatórios
relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para introdução de melhorias, desenvolvendo o levantamento e acompanhamento
dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir as metas propostas dentro de parâmetros de qualidade previamente
definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos. Ainda, organizar e exercer o desenvolvimento e implantação sistemas informatizados
dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas,
codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece padrões, apoiando a
coordenação de projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos
servidores.

Especialista Técnico de Projetos II     

Conduz as atividades relativas à sua área de atuação, podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, Garantia da
Qualidade), participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de competências
gerais (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando e conduzindo os trabalhos desenvolvidos, propondo estratégias de atuação e a
correta aplicação das técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados, instrumentos utilizados nos processos de avaliação,
analisando relatórios relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para introdução de melhorias, conduzindo o levantamento e
acompanhamento dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir as metas propostas dentro de parâmetros de
qualidade previamente definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos.  Ainda, organizar e exercer o desenvolvimento e implantação
sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento,
especificando programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando documentação técnica, estabelece
padrões,   executando e coordenando os projetos visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em informática, preparando e
realizando a manutenção dos servidores.

Especialista Técnico de Projetos III   

Conduz e Controla as atividades relativas à sua área de atuação podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, Garantia
da Qualidade, participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de competências
gerais (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando, desenvolvendo e controlando os trabalhos desenvolvidos, propondo
estratégias de atuação e a correta aplicação das técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados, instrumentos utilizados nos
processos de avaliação, analisando relatórios relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para introdução de melhorias,
efetuando o levantamento e acompanhamento dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir as metas propostas
dentro de parâmetros de qualidade previamente definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos.  Ainda, organizar e exercer o
desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo
ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e elaborando
documentação técnica, estabelece padrões,  orientando e executando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados, pesquisando tecnologias em
informática, preparando e realizando a manutenção dos servidores.

Especialista Técnico de Projetos IV    

Programar e/ou coordenar  as atividades relativas à sua área de atuação, podendo ser na Área Comercial, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia,
Garantia da Qualidade), participando da definição do escopo, estrutura de divisão de trabalho, análise de caminho crítico, ganho e/ou a gestão de valor e de
competências gerais (General Management Skills) do projeto junto às áreas clientes, planejando, desenvolvendo, programando e/ou conduzindo os trabalhos
desenvolvidos, propondo estratégias de atuação e a correta aplicação das técnicas de gestão, acompanhando e avaliando sua execução, resultados alcançados,
instrumentos utilizados nos processos de avaliação, analisando relatórios relacionados às atividades em andamento, bem como recomendando estudos para
introdução de melhorias, efetuando o levantamento e acompanhamento dos custos e despesas relacionadas aos projetos em desenvolvimento, objetivando atingir
as metas propostas dentro de parâmetros de qualidade previamente definidas, obedecendo a um planejamento prévio de prazos e custos.  Ainda, organizar e
exercer o desenvolvimento e implantação sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura,
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos, administrando ambiente informatizado e prestando suporte e
elaborando documentação técnica, estabelece padrões,  orientando, executando e programando os projetos,  visando soluções para ambientes informatizados,
pesquisando tecnologias em informática, preparando e realizando a manutenção dos servidores.

Operador de Produção I 

Auxiliar na realização de diversas atividades de apoio aos processos produtivos junto à produção, fabricação e acondicionamento dos medicamentos injetáveis,
sólidos, semi-sólidos e líquidos, bem como realizar a sanitização e conservação das instalações e equipamentos, zelando pela qualidade da limpeza do ambiente
fabril e realizando a identificação, rebatimento e segregação dos resíduos gerados durante o processo produtivo, trabalhando em conformidade com as normas e
procedimentos de segurança, saúde e higiene com foco nas Boas Práticas de Fabricação, a fim de possibilitar a execução de trabalhos conforme procedimentos



preestabelecidos.

Operador de Produção II

Executar atividades relativas à produção de medicamentos desde o processo de pesagem, separação dos insumos e fabricação e acondicionamento dos
medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, operando máquinas garantindo que as mesmas estejam funcionando em conformidade com os
procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem, trabalhando em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, saúde e
higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, a fim de atender a demanda da Instituição no que se refere à produção de medicamento. 

Operador de Produção III          

Executar, com habilidade técnica, trabalhos relativos à produção de medicamentos, desde o processo de pesagem, separação dos insumos e fabricação até a
etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, operando máquinas, assegurando que as mesmas
estejam funcionando conforme os procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem, trabalhando em conformidade com as normas e
procedimentos de segurança, saúde e higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, com a finalidade de garantir a estabilidade, segurança e eficácia do
produto final.

Operador de Produção IV           

Executar, com autonomia técnica e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade relativos à produção de medicamentos, desde o processo de pesagem,
separação dos insumos e fabricação até a etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos, operando
máquinas, assegurando que as mesmas estejam funcionando conforme os procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem, trabalhando
em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, saúde e higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, com a finalidade de garantir a
estabilidade, segurança e eficácia do produto final. 

Operador de Produção V 

Executar e conduzir, com autonomia técnica e iniciativa, trabalhos de elevada complexidade relativos à produção de medicamentos, desde o processo de
pesagem, separação dos insumos e fabricação até a etapa de envasamento e acondicionamento dos medicamentos injetáveis, sólidos, semi-sólidos e líquidos,
operando máquinas, assegurando que as mesmas estejam funcionando conforme os procedimentos e especificações técnicas de fabricação e/ou embalagem,
trabalhando em conformidade com as normas e procedimentos de segurança, saúde e higiene, com foco nas Boas Práticas de Fabricação, com a finalidade de
garantir a estabilidade, segurança e eficácia do produto final. 

Secretária Executiva I    

Executa atividade de secretária executiva assistindo à diretoria (presidência) em atividades diversas, organizando e controlando a agenda, marcando
compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando chamadas
telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as soluções
necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como executa à
implantação e desenvolvimento das atividades, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de
simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, visando assegurar
o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Secretária Executiva II  

Promover atividades de secretaria, com autonomia e iniciativa, assistindo à diretoria (presidência) em atividades diversas, organizando e controlando a agenda,
marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos em geral, recebendo e realizando
chamadas telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando pessoas, informando-se e buscando as
soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e apresentação dos trabalhos, bem como
orientando quanto à implantação e desenvolvimento das atividades, buscando a correta administração e alocação dos recursos disponíveis, aplicando métodos e
rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e procedimentos de atuação de acordo com as estratégias e políticas adotadas, visando
assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição dentro de prazos e qualidade previamente
definidas.

Secretária Executiva III 

Promover e Controlar as atividades de assessoria e secretaria com autonomia e iniciativa, assistindo à diretoria (presidência) em atividades diversas,
organizando e controlando a agenda, marcando compromissos, convocando reuniões, protocolando, conferindo e arquivando correspondências e documentos
em geral, recebendo e realizando chamadas telefônicas locais e internacionais, providenciando passagens, hospedagem e adiantamentos de viagens, triando
pessoas, informando-se e buscando as soluções necessárias, efetuando redação oficial e processando a sua digitação, zelando pela qualidade estética e
apresentação dos trabalhos, bem como orientando e controlando à implantação e desenvolvimento das atividades, executando a correta administração e alocação
dos recursos disponíveis, aplicando métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e definindo normas e procedimentos de atuação de acordo
com as estratégias e políticas adotadas, visando assegurar o fluxo de trabalhos administrativos e o cumprimento dos compromissos assumidos junto a Instituição
dentro de prazos e qualidade previamente definidas.

Tecnologista em Pesquisa I      

Desenvolve atividades de pesquisa científica em sua área de atuação,apresentando e elaborando rotinas para o desenvolvimento dos trabalhos, realizando as
atividades laboratoriais no que tange ao andamento dos projetos, acompanhando o cronograma estabelecido, participando de congressos e seminários,
objetivando garantir a realização de estudos e proporcionar resultados que venham contribuir para o avanço científico e tecnológico; desenvolvimento produtos
e serviços em sua área de atuação; regulando e fiscalizando do processos, produtos e serviços; realizando análises clínicas diversas.

Tecnologista em Pesquisa II     

Conduz as atividades de pesquisa científica em sua área de atuação, acompanhando e elaborando rotinas para o desenvolvimento dos trabalhos, planejando as
atividades laboratoriais no que tange ao andamento dos projetos, acompanhando e conduzindo o cronograma estabelecido, participando de congressos e
seminários, objetivando garantir a realização de estudos e proporcionar resultados que venham contribuir para o avanço científico e tecnológico;



desenvolvimento produtos e serviços em sua área de atuação; regulando e fiscalizando do processos, produtos e serviços; realizando análises clínicas diversas.

Tecnologista em Pesquisa III   

Programar, supervisionar e orientar atividades de pesquisa científica em sua área de atuação, desenvolvendo e elaborando rotinas para o desenvolvimento dos
trabalhos, planejando as atividades laboratoriais no que tange ao andamento dos projetos, acompanhando e controlando o cronograma estabelecido, participando
de congressos e seminários, objetivando garantir a realização de estudos e proporcionar resultados que venham contribuir para o avanço científico e tecnológico;
desenvolvimento produtos e serviços em sua área de atuação; regulando e fiscalizando do processos, produtos e serviços; realizando análises clínicas diversas.

Tecnologista em Produção I      

Realizar por meios de práticas clínica médica veterinária e em todas as suas especialidades, contribuindo para o bem-estar animal; Exercendo defesa sanitária
animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; atuando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; Contribuindo
no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como elaborar laudos, pareceres e atestados; elaborando
legislação pertinente.

Tecnologista em Produção II    

Assegurar por meios de práticas clínica médica veterinária em todas as suas especialidades contribuindo para o bem-estar animal; Exercendo defesa sanitária
animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; atuando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; Contribuindo
no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como elaborar laudos, pareceres e atestados; elaborando
legislação pertinente.

Tecnologista em Produção III  

Programar e/ou orientar a implantação de práticas clínica médica veterinária em todas as suas especialidades contribuindo para o bem-estar animal; executando
defesa sanitária animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; orientando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de
produtos; contribuindo no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como elaborar laudos, pareceres e
atestados; elaborando legislação pertinente.

Tecnologista em Produção IV   

Controlar e /ou exercer a implantação de práticas clínica médica veterinária em todas as suas especialidades contribuindo para o bem-estar animal; executando
defesa sanitária animal; desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão; orientando nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de
produtos; contribuindo no fomento da produção animal; atuando nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; bem como analisar laudos, pareceres e
atestados; elaborando legislação pertinente.

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V - LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇO

LOTE 1: PROCESSOS DE NEGÓCIO INDUSTRIAL

GRUPO DE SERVIÇO PROCESSO/ITEM POSTO DE TRABALHO
QUALIFICAÇÃO /

EXPERIÊNCIA
SALÁRIO

SUGERIDO
QDADE

1.1 Serviço de Processo de
Fabricação Industrial

Suporte técnico na Produção do Plasma

Analista de Organização e
Administração II

Ensino Superior 4.459,00 1

Analista de Produção I Ensino Superior 4.206,00 1
Analista em

Desenvolvimento I
Ensino Superior 3.889,00 1

Controlador de Manutenção
II

Experiência na área
profissonal

5.397,00 1

Operador de Produção III Ensino Médio 1.928,00 13
Operador de Produção IV Ensino Médio 2.044,00 2
Operador de Produção V Ensino Médio 2.434,00 1

Tecnologista em Produção II Ensino Superior 6.444,00 1
Tecnologista em Produção

III
Ensino Superior 6.944,00 1

Suporte ao Processo de Produção Industrial -
Soros Hiperimunes

Analista de Produção I Ensino Superior 4.206,00 1
Analista de Produção II Ensino Superior 4.459,00 1

Assistente de Organização e
Administração I

Ensino Médio 1.928,00 1

Operador de Produção I Ensino Médio 1.619,00 3
Operador de Produção III Ensino Médio 1.928,00 3
Operador de Produção V Ensino Médio 2.434,00 1

Tecnologista em Pesquisa I Ensino Superior 5.629,00 1
Tecnologista em Pesquisa II Ensino Superior 6.444,00 1

Suporte ao Processo de Produção Industrial -
Medicamentos (Sólidos Orais e Líquidos

Orais)

Analista de Produção II Ensino Superior 4.459,00 1
Operador de Produção I Ensino Médio 1.619,00 2

Operador de Produção III Ensino Médio 1.928,00 1
Tecnologista em Pesquisa I Ensino Superior 5.629,00 1

Tecnologista em Pesquisa III Ensino Superior 6.944,00 1
Suporte ao Processo de Produção para Saúde e Analista de Produção II Ensino Superior 4.459,00 1



Oncológicos

Operador de Produção I Ensino Médio 1.619,00 2
Operador de Produção III Ensino Médio 1.928,00 1

Tecnologista em Pesquisa I Ensino Superior 5.629,00 1
Tecnologista em Pesquisa III Ensino Superior 6.944,00 1

1.2 Serviço de Projetos Industriais Suporte aos projetos de produtos industriais

Analista de Organização e
Administração III

Ensino Superior 5.629,00 1

Analista de Produção I Ensino Superior 4.206,00 1
Analista de Produção II Ensino Superior 4.459,00 1

Analista de Desenvolvimento
IV

Ensino Superior 5.629,00 4

1.3 Serviço Regulatório

Registro de Produtos Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1
Embalagens e Rotulos Analista de Qualidade II Ensino Superior 3.889,00 1

Controle de documentos e prazos Controlador de Qualidade I Ensino Superior 5.629,00 1
Regularização Controlador de Qualidade II Ensino Superior 6.444,00 1

Suporte técnico Regulatório
Assistente de Organização e

Administração III
Ensino Médio 2.434,00 1

1.4 Serviço de Planejamento e
Controle da Produção

Gerenciamento da Produção
Assistente de Organização e

Administração III
Ensino Médio 2.434,00 2

1.5 Serviço de Armazenamento

Armazenamento de Materia Prima Analista de Produção I Ensino Superior 4.206,00 1
Armazenamento de Produtos Terminados e

Expedição
Assistente de Organização e

Administração II
Ensino Médio 2.296,00 1

Armzenamento de Materiais Comuns

Assistente de Organização e
Administração I

Ensino Médio 1.928,00 1

Assistente de Organização e
Administração II

Ensino Médio 2.296,00 1

Assistente de Organização e
Administração IV

Ensino Médio 3.063,00 1

Planejamento e controle e documentação

Analista de Organização e
Administração II

Ensino Superior 4.459,00 1

Assistente de Organização e
Administração I

Ensino Médio 1.928,00 1

Assistente de Organização e
Administração II

Ensino Médio 2.296,00 1

Assistente de Organização e
Administração IV

Ensino Médio 3.063,00 1

Controlador de Negócio III Ensino Superior 7.473,00 1
1.6 Tratamento de Águas

industriais
Águas Industriais Assistente de Qualidade II Ensino Médio 3.842,00 1

1.7 Serviço de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Melhoria de Processo Tecnológico
Tecnologista em Pesquisa I Ensino Superior 5.629,00 1
Tecnologista em Pesquisa II Ensino Superior 6.444,00 1

1.8 Serviços da Qualidade de
Produtos

Sistema da Qualidade Farmaceutica
Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1
Analista de Qualidade V Ensino Superior 5.397,00 1

Controlador de Qualidade III Ensino Superior 6.944,00 1

Boas Práticas de Fabricação
Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1

Controlador de Qualidade IV Ensino Superior 7.473,00 1

Validação
Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1
Analista de Qualidade V Ensino Superior 5.397,00 1

Farmacovigilância
Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 2
Analista de Qualidade V Ensino Superior 5.397,00 1

Controlador de Qualidade II Ensino Superior 6.444,00 1

Engenharia Farmacêutica

Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1
Assistente de Qualidade II Ensino Médio 3.842,00 1
Controlador de Qualidade I Ensino Superior 5.629,00 1

Especialista Técnico de
Projetos I

Ensino Superior com
Especialização

5.966,00 1

Especialista Técnico de
Projetos II

Ensino Superior com
Especialização

6.444,00 1

TOTAL 89
LOTE 2: PROCESSOS DE NEGÓCIO CIENTÍFICO

GRUPO DE SERVIÇO PROCESSO/ITEM POSTO DE TRABALHO
QUALIFICAÇÃO /

EXPERIÊNCIA
SALÁRIO

SUGERIDO
QDADE

2.1 Serviços de Produção e
Pesquisa & Desenvolvimento

(P&D):

Produção e Pesquisa científica usando Biotério
de Roedores e lagomorfos

Analista de Produção II Ensino Superior 4.459,00 1
Assistente de Organização e

Administração I
Ensino Médio 1.928,00 1

Operador de Produção III Ensino Médio 1.928,00 2
Operador de Produção IV Ensino Médio 2.044,00 1
Operador de Produção V Ensino Médio 2.434,00 1

Tecnologista em Produção I Ensino Médio 5.629,00 2
Tecnologista em Produção

III
Ensino Médio 6.944,00 1

Produção e Pesquisa científica usando
Laboratório de Artrópodes

Operador de Produção II Ensino Médio 1.819,00 1
Analista em

Desenvolvimento I
Ensino Médio 3.889,00 1

Analista de Produção II Ensino Médio 4.459,00 1
Operador de Produção IV Ensino Médio 2.044,00 1



Operador de Produção V Ensino Médio 2.434,00 1

Produção e Pesquisa científica usando o
Laboratório de Serpentes

Analista em
Desenvolvimento I

Ensino Médio 3.889,00 2

Analista em
Desenvolvimento III

Ensino Médio 4.459,00 1

Operador de Produção IV Ensino Médio 2.044,00 2
Tecnologista em Produção I Ensino Médio 5.629,00 1
Tecnologista em Produção

IV
Ensino Médio 7.473,00 1

Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação

Analista em
Desenvolvimento I

Ensino Médio 3.889,00 1

Analista em
Desenvolvimento III

Ensino Médio 4.459,00 2

Tecnologista em Pesquisa II Ensino Médio 6.444,00 1

Pesquisa e Desenvolvimento de Fitoterápicos

Analista em
Desenvolvimento I

Ensino Médio 3.889,00 1

Tecnologista em Pesquisa I Ensino Médio 5.629,00 1
Tecnologista em Pesquisa III Ensino Médio 6.944,00 1

Produção de Antígenos e Anticorpos
Tecnologista em Produção I Ensino Médio 5.629,00 1
Tecnologista em Produção II Ensino Médio 6.444,00 1

2.2. Serviços Ensino e extensão

Museus e Coleções Biológicas

Analista em
Desenvolvimento III

Ensino Médio 4.459,00 1

Assistente de Organização e
Administração I

Ensino Médio 1.928,00 1

Operador de Produção IV Ensino Médio 2.434,00 1
Tecnologista em Pesquisa II Ensino Superior 6.444,00 1

 Biblioteca

Analista de Gestão de
Talentos e Comunicação I

Ensino Superior 3.889,00 1

Assistente de Gestão de
Talentos e Comunicação I

Ensino Médio 1.928,00 1

Centro de Estudos

Analista em Ensino I Ensino Superior 3.889,00 1
Analista em Ensino II Ensino Superior 4.206,00 1

Assistente de Organização e
Administração I

Ensino Médio 1.928,00 1

Assistente de Organização e
Administração II

Ensino Médio 2.296,00 1

2.3 Serviços de Controle de
Qualidade

Controle Biológico

Analista de Qualidade II Ensino Superior 3.889,00 1
Analista de Qualidade III Ensino Superior 4.045,00 1
Assistente de Qualidade I Ensino Médio 2.044,00 1

Controlador de Qualidade IV Ensino Superior 7.473,00 1
Tecnologista em Produção I Ensino Superior 5.629,00 1

Controle Microbiológico

Analista de Qualidade I Ensino Superior 3.596,00 2
Analista de Qualidade II Ensino Superior 3.889,00 1
Analista de Qualidade III Ensino Superior 4.045,00 1
Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1
Assistente da Qualidade I Ensino Médio 2.044,00 1

Controlador de Qualidade I Ensino Superior 5.629,00 1
Controlador de Qualidade II Ensino Superior 6.444,00 1

Controle Físico Químico

Analista de Qualidade I Ensino Superior 3.596,00 1
Analista de Qualidade II Ensino Superior 3.889,00 1
Analista de Qualidade III Ensino Superior 4.045,00 2
Analista de Qualidade IV Ensino Superior 4.459,00 1
Assistente de Qualidade I Ensino Médio 2.044,00 1

Controlador de Qualidade III Ensino Superior 6.944,00 1

2.4.Serviço de fomento à pesquisa
Planejamento, mobilização de recursos,
implementação e Prestação de contas

Analista de Organização e
Administração III

Ensino Superior 5.629,00 1

TOTAL 61

ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E QUADRO-RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS

 Dia    /    /             às    :     _horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):
B Município/UF:
C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:
D Número de meses de execução contratual:



Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)
Total
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias
Total
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00%
B Salário Educação 2,50%
C SAT
D SESC ou SESI 1,50%
E SENAI - SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8,00%
Total
Nota1: O SAT, dependerá do grau de risco do serviço, podendo variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave.
Nota 2: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1, o Módulo 3, Módulo 4 e o Módulo 6.

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte
B Auxílio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D Outros (especificar)
Total

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições.
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total
3 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio
Indenizado

D Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Total

4.1 Ausências Legais Valor (R$)
A Férias
B Ausências Legais
C Licença-Paternidade
D Ausência por acidente de trabalho
E Afastamento Maternidade
F Outros (especificar)
Total
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação
Total
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
4.1 Ausências Legais
4.2 Intrajornada
Total
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes R$0,00
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)
Total
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)



C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

QUADRO-RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇO

LOTE 1: PROCESSOS DE NEGÓCIO INDUSTRIAL

GRUPO DE
SERVIÇO

PROCESSO/ITEM
POSTO DE

TRABALHO
VALOR

PROPOSTO
QDADE

VALOR
TOTAL

DO
SERVIÇO
(MENSAL)

VALOR
TOTAL

DO
SERVIÇO
(ANUAL)

1.1 Serviço de
Processo de
Fabricação
Industrial

Suporte técnico na
Produção do Plasma

Analista de Organização
e Administração II

1

Analista de Produção I 1
Analista em

Desenvolvimento I
1

Controlador de
Manutenção II

1

Operador de Produção
III

13

Operador de Produção
IV

2

Operador de Produção
V

1

Tecnologista em
Produção II

1

Tecnologista em
Produção III

1

Suporte ao Processo
de Produção

Industrial - Soros
Hiperimunes

Analista de Produção I 1
Analista de Produção II 1

Assistente de
Organização e

Administração I
1

Operador de Produção I 3
Operador de Produção

III
3

Operador de Produção
V

1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa II

1

Suporte ao Processo
de Produção
Industrial -

Medicamentos
(Sólidos Orais e
Líquidos Orais)

Analista de Produção II 1
Operador de Produção I 2
Operador de Produção

III
1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa III

1

Suporte ao Processo
de Produção para

Saúde e
Oncológicos

Analista de Produção II 1
Operador de Produção I 2
Operador de Produção

III
1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa III

1

1.2 Serviço de
Projetos

Industriais

Suporte aos projetos
de produtos
industriais

Analista de Organização
e Administração III

1

Analista de Produção I 1
Analista de Produção II 1



Analista de
Desenvolvimento IV

4

1.3 Serviço
Regulatório

Registro de
Produtos

Analista de Qualidade
IV

1

Embalagens e
Rotulos

Analista de Qualidade II 1

Controle de
documentos e

prazos

Controlador de
Qualidade I

1

Regularização
Controlador de
Qualidade II

1

Suporte técnico
Regulatório

Assistente de
Organização e

Administração III
1

1.4 Serviço de
Planejamento e

Controle da
Produção

Gerenciamento da
Produção

Assistente de
Organização e

Administração III
2

1.5 Serviço de
Armazenamento

Armazenamento de
Materia Prima

Analista de Produção I 1

Armazenamento de
Produtos

Terminados e
Expedição

Assistente de
Organização e

Administração II
1

Armzenamento de
Materiais Comuns

Assistente de
Organização e

Administração I
1

Assistente de
Organização e

Administração II
1

Assistente de
Organização e

Administração IV
1

Planejamento e
controle e

documentação

Analista de Organização
e Administração II

1

Assistente de
Organização e

Administração I
1

Assistente de
Organização e

Administração II
1

Assistente de
Organização e

Administração IV
1

Controlador de Negócio
III

1

1.6 Tratamento
de Águas
industriais

Águas Industriais
Assistente de Qualidade

II
1

1.7 Serviço de
Desenvolvimento

Tecnológico e
Inovação

Melhoria de
Processo

Tecnológico

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa II

1

1.8 Serviços da
Qualidade de

Produtos

Sistema da
Qualidade

Farmaceutica

Analista de Qualidade
IV

1

Analista de Qualidade V 1
Controlador de
Qualidade III

1

Boas Práticas de
Fabricação

Analista de Qualidade
IV

1

Controlador de
Qualidade IV

1

Validação
Analista de Qualidade

IV
1

Analista de Qualidade V 1

Farmacovigilância

Analista de Qualidade
IV

2

Analista de Qualidade V 1
Controlador de
Qualidade II

1

Engenharia
Farmacêutica

Analista de Qualidade
IV

1

Assistente de Qualidade
II

1

Controlador de
Qualidade I

1



Especialista Técnico de
Projetos I

1

Especialista Técnico de
Projetos II

1

TOTAL 89

LOTE 2: PROCESSOS DE NEGÓCIO CIENTÍFICO

GRUPO DE
SERVIÇO

PROCESSO/ITEM
POSTO DE

TRABALHO
VALOR

PROPOSTO
QDADE

VALOR
TOTAL

DO
SERVIÇO
(MENSAL)

VALOR
TOTAL

DO
SERVIÇO
(ANUAL)

2.1 Serviços de
Produção e
Pesquisa &

Desenvolvimento
(P&D):

Produção e Pesquisa
científica usando

Biotério de
Roedores e
lagomorfos

Analista de Produção II 1
Assistente de
Organização e

Administração I
1

Operador de Produção
III

2

Operador de Produção
IV

1

Operador de Produção
V

1

Tecnologista em
Produção I

2

Tecnologista em
Produção III

1

Produção e Pesquisa
científica usando
Laboratório de

Artrópodes

Operador de Produção II 1
Analista em

Desenvolvimento I
1

Analista de Produção II 1
Operador de Produção

IV
1

Operador de Produção
V

1

Produção e Pesquisa
científica usando o

Laboratório de
Serpentes

Analista em
Desenvolvimento I

2

Analista em
Desenvolvimento III

1

Operador de Produção
IV

2

Tecnologista em
Produção I

1

Tecnologista em
Produção IV

1

Pesquisa e
Desenvolvimento e

Inovação

Analista em
Desenvolvimento I

1

Analista em
Desenvolvimento III

2

Tecnologista em
Pesquisa II

1

Pesquisa e
Desenvolvimento de

Fitoterápicos

Analista em
Desenvolvimento I

1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa III

1

Produção de
Antígenos e
Anticorpos

Tecnologista em
Produção I

1

Tecnologista em
Produção II

1

2.2. Serviços
Ensino e
extensão

Museus e Coleções
Biológicas

Analista em
Desenvolvimento III

1

Assistente de
Organização e

Administração I
1

Operador de Produção
IV

1

Tecnologista em
Pesquisa II

1
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Analista de Gestão de
Talentos e Comunicação

I
1

Assistente de Gestão de
Talentos e Comunicação

I
1

Centro de Estudos Analista em Ensino I 1



Analista em Ensino II 1
Assistente de
Organização e

Administração I
1

Assistente de
Organização e

Administração II
1

2.3 Serviços de
Controle de
Qualidade

Controle Biológico

Analista de Qualidade II 1
Analista de Qualidade

III
1

Assistente de Qualidade
I

1

Controlador de
Qualidade IV

1

Tecnologista em
Produção I

1

Controle
Microbiológico

Analista de Qualidade I 2
Analista de Qualidade II 1
Analista de Qualidade

III
1

Analista de Qualidade
IV

1

Assistente da Qualidade
I

1

Controlador de
Qualidade I

1

Controlador de
Qualidade II

1

Controle Físico
Químico

Analista de Qualidade I 1
Analista de Qualidade II 1
Analista de Qualidade

III
2

Analista de Qualidade
IV

1

Assistente de Qualidade
I

1

Controlador de
Qualidade III

1

2.4.Serviço de
fomento à
pesquisa

Planejamento,
mobilização de

recursos,
implementação e

Prestação de contas

Analista de Organização
e Administração III

1

TOTAL 61

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (art. 7°, XXXIII da CF/88)

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Empresa ___________,CNPJ  n.º___________ , DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores
de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo  a

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei.

Niterói, ___ de __________ de 2020.

______________________________
Representante Legal

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO VIII-TABELA DE ÁREAS INTERNAS EXPOSTAS A RISCO

ÁREAS INTERNAS EXPOSTAS A RISCO ENQUADRAMENTO
Aracnário Insalubridade

Coleção Científica Insalubridade
Departamento de Antígenos e Cultivo Celular Insalubridade

Departamento de Controle Biológico Insalubridade
Departamento de Controle Biológico (Microbiologia) Insalubridade

Departamento de Controle Químico Insalubridade
Departamento de Soros Insalubridade



Divisão de Biotério Insalubridade
Divisão de Hepertologia Insalubridade

Envase de Injetáveis Insalubridade
Fazenda Insalubridade

Preparação e esterelização de Ampolas Insalubridade
Sistemas de Águas Industriais Insalubridade

Almoxarifado de Matéria Prima Periculosidade
Departamento de Manutenção de Caldeira Periculosidade

Manutenção Predial e Industrial Periculosidade

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO IX-LISTAGEM DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

Risco Quimíco / Substâncias Quimícas Risco Quimíco / Substâncias Quimícas
Acetonitrila 1

Ácido Acético Glacial 1
Ácido Clorídrico 4

Ácido Cloridrico Decinormal 1
Ácido Fosfórico 1
Ácido Nitrico 1

Ácido Peracético 7
Ácido Sulfurico 1

Ácido Tricoloroacético 3
Álcool 1

Álcool 70° 10
Álcool 75% 1
Álcool 90% 1
Álcool 95% 4

Alcool Étilico 4
Alcool Metílico 1

Amitraz (carrapaticida) 1
Carbonato de Calcio 1

Cloreto de Bário 3
Cloreto de Sódio 1

Cloro 1
Combustível (diesel) 1

Detergente para uso geral 1
Fenol 4

Formoldeído 1
Fumos Metálicos 1

Gás Frenon 1
Glutaraldeído 5% 1

Graxa 1
Hemiratartaro  de Revastigmina 1

Hidroxido de Amônio 1
Hidroxido de Sódio 5
Hipoclorito de Sódio 9

Hipoclorito de sódio 1% 1
Matabicheira spray 1

Mesilato de Imatinibe 1
Metabissulfito de Sódio 1

Metil Etil Cetona 3
Óleo lubrificante 1

Óleo mineral 1
Pepsina 1

Peróxido de Hidrogênio 4
Pirosfato de Sodio 1

Quartenário de Amônio 6
Querosene 1

Solipan (lavagem de máquina) 1
Sulfato de Amônia 3

Tanicid (Repelente em pó) 1
Tintas óleo 1

Tiocetamida 1
Tolueno 4
Verniz 1
Total 110

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO X - MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS



DEFINIÇÃO
DE RISCO

DESCRIÇÃO
ATRIBUIÇÃO

DE RISCO
INTENSIDADE
DE IMPACTO

EXPECTATIVA
DE

OCORRÊNCIA

AÇÕES
MITIGADORAS

Responsabilidade
civil quanto a

terceiros

Custos por
prejuízos

causados a
terceiros

CONTRATADA ALTA BAIXA

Além de previsto NA
GARANTIA, o

CONTRATO deve prever
que nesses casos os
custos deverão ser

arcados pela
CONTRATADA, e que
poderá contratar seguro.

Mudança das
normas

Alterações na
legislação ou

outras normas que
impliquem em

aumento de custos
ou diminuição de

receitas

AMBOS MÉDIO BAIXO

Respeito ao ato jurídico
perfeito, estabilidade

institucional e contratual,
e reequilíbrio econômico

financeiro.

Problemas de
liquidez

financeira

CONTRATADA
apresenta

problemas de
caixa,

impossibilitando a
continuidade dos

serviços

CONTRATADA ALTO BAIXA

Exigência de
demonstrativos
financeiros da

CONTRATADA,
exigência de capital

social mínimo
compatível com o valor

estimado para a
contratação.

Reclamação de
terceiros

Prejuízos
causados pela

CONTRATADA,
em razão dos

serviços prestados

CONTRATADA BAIXO MUITO BAIXA

O Contrato deverá prever
que as multas por

irregularidade deverão
ser arcadas pela

CONTRATADA.

Rescisão do
Contrato

Rescisão
contratual por

consenso entre as
partes

AMBOS ALTO MUITO BAIXO
Conforme previsto no

Contrato

Alteração da
carga tributária

Alteração de carga
tributária

incidente sobre o
Contrato

AMBOS MÉDIO ALTO
Reequilíbrio econômico

financeiro.

Atraso na
prestação do

serviço

Atraso na
execução dos

serviços causados
pela contratada

CONTRATADA MÉDIO BAIXA

Profissionais
qualificados, fiscalização
e notificação pelo Fiscal
de Contrato e sanções

contratuais.

Custos
trabalhistas

Todos os custos
trabalhistas, bem
como os custos

gerados por ações
trabalhistas ou

custos acima do
estimado

CONTRATADA ALTO ALTA

Fiscalização adequada do
Contrato e cumprimento

das obrigações
trabalhistas. Assistência

jurídica.

Rescisão do
Contrato por

decisão judicial

Rescisão
contratual por

ação movida por
uma das partes

AMBOS ALTO BAIXA
Indenização deve ser
prevista no Contrato

Impacto
ambiental e

custos ambientais
por multas e
ações civis

Custos de multas
ou ações civis

públicas pela não
adoção de

procedimentos
adequados à

proteção do meio
ambiente

CONTRATADA ALTO MUITO BAIXO

O Contrato prevê
obrigação da

CONTRATADA em
adotar procedimentos
visando a proteção do
meio ambiente, tais
como: campanhas

preventivas/educativas
aos seus funcionários e
práticas rotineiras na

empresa e junto a força
de trabalho.

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

(EM PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

________( profissional(is)  designado(s) pela empresa)_________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº ____, expedida por



_____________, DECLARA ter sido designado pela ______________ (Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, para realizar vistoria às dependências do
INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), com sede a Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP:
24.230-410, com o objetivo de conhecer o local da execução/prestação dos serviços, nos termos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

              (Entidade) _________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada a (endereço completo)           , neste ato representada pelo seu representante legal,
o Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que, por meio da Vistoria realizada pela pessoa

acima indicada, conheceu todos os equipamentos relacionados à execução do objeto deste Termo de Referência, e que tem plena ciência das condições físicas do(s)
imóvel(is) e/ou equipamento(s) relacionados à contratação, tendo sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a

proposta, nos termos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

Niterói, ___ de __________ de 2020

______________________________
(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria)

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de
papel timbrado c/ CNPJ)

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada a (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ___________, 
inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situação atual do local,
eventuais equipamentos e extensão dos serviços), tendo sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos

termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execução, não podendo ser alegado desconhecimento
das condições de execução contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do Contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual.

Niterói, ___ de __________ de 2020.
______________________________

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de

papel timbrado c/ CNPJ)

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO - PE N.º 005/2021

(a ser preenchida em papel timbrado da proponente)

  Requisição nº. PES: 0011/2021

  Processo nº.  SEI 08005/000977/2020

  Licitação por: Pregão Eletrônico nº. 005/2021

  Data da Abertura: 12/05/2021, às 14 h e 00 min.

  Data da Disputa: 12/05/2021, às 14 h e 00 min.

  Local: www.compras.rj.gov.br



DADOS A CONSTAR PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO

TELEFONE

EMAIL

NOME DO
REPRESENTANTE
LEGAL

IDENTIDADE DO
REPRESENTANTE
LEGAL

CPF DO
REPRESENTANTE
LEGAL

BANCO / AGÊNCIA
 BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA:

 (Conforme Anexo X e Anexo XI do Edital)

CONTA CORRENTE

LOTE
ID
SIGA

ESPECIFICAÇÃO –
           CÓD. SIGA

UN QTDE
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

MARCA

01 165556

SERVICOS
TERCEIRIZADOS,DESCRICAO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE
TERCEIRIZACAO DE
PROCESSOS DE NEGOCIO
(BPO) INDUSTRIAL

Código do Item: 0538.004.0105

MÊS12 _

02 165557

SERVICOS
TERCEIRIZADOS,DESCRICAO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE
TERCEIRIZACAO DE
PROCESSOS DE NEGOCIO
(BPO) CIENTIFICO

Código do Item: 0538.004.0106

MÊS12 _

Prazo de Validade da Proposta  60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega / Execução do objeto

Local de Entrega / Execução do objeto



Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros  que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente sob minha responsabilidade.

OBSERVAÇÕES

  1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:

  a) ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;

  b) conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes,
instalação, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E QUADRO-RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS

 Dia    /    /             às    :     _horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):

B Município/UF:

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:

D Número de meses de execução contratual: 06

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base

B Adicional de Periculosidade R$0,00

C Adicional de Insalubridade R$0,00



D Adicional Noturno R$0,00

E Adicional de Hora Noturna Reduzida R$0,00

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado R$0,00

G Outros (especificar)

Total

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário

B Férias e Adicional de Férias

Total

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00%

B Salário Educação 2,50%

C SAT

D SESC ou SESI 1,50%

E SENAI - SENAC 1,00%

F SEBRAE 0,60%

G INCRA 0,20%

H FGTS 8,00%

Total

Nota: O SAT, dependerá do grau de risco do serviço, podendo variar entre 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e de 3% de risco grave. Nota 2: Esses
percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1, o Módulo 3, Módulo 4 e o Módulo 6.

2.3 Benefícios Mensais e Diários
Valor
(R$)

A Transporte

B Auxílio-Refeição/Alimentação

C Assistência Médica e Familiar

D Outros (especificar)

Total



2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições.

2.3 Benefícios Mensais e Diários

Total

3 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio

Indenizado

D Aviso Prévio Trabalhado

E
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total

4.1 Ausências Legais
Valor
(R$)

A Férias

B Ausências Legais

C Licença-Paternidade

D Ausência por acidente de trabalho

E Afastamento Maternidade

F Outros (especificar)

Total

4.2 Intrajornada
Valor
(R$)

A Intervalo para repouso ou alimentação

Total



4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
Valor
(R$)

4.1 Ausências Legais

4.2 Intrajornada

Total

5 Insumos Diversos
Valor
(R$)

A Uniformes R$0,00

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

Total

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%)
Valor
(R$)

A Custos Indiretos

B Lucro

C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)

C.2. Tributos Estaduais (especificar)

C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)

Valor
(R$)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

E Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B +C+ D+E)



F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado

QUADRO-RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS

LOTE 1: PROCESSOS DE NEGÓCIO INDUSTRIAL

GRUPO DE
SERVIÇO

PROCESSO/ITEM
POSTO DE
TRABALHO

VALOR
PROPOSTO

QDADE

VALOR
TOTAL DO
SERVIÇO
(MENSAL)

VALOR
TOTAL DO
SERVIÇO
(ANUAL)

1.1 Serviço de
Processo de
Fabricação
Industrial

Suporte técnico na
Produção do Plasma

Analista de
Organização e
Administração II

1

Analista de
Produção I

1

Analista em
Desenvolvimento
I

1

Controlador de
Manutenção II

1

Operador de
Produção III

13

Operador de
Produção IV

2

Operador de
Produção V

1

Tecnologista em
Produção II

1

Tecnologista em
Produção III

1

Suporte ao Processo
de Produção
Industrial - Soros
Hiperimunes

Analista de
Produção I

1

Analista de
Produção II

1

Assistente de
Organização e
Administração I

1

Operador de
Produção I

3

Operador de
Produção III

3



Operador de
Produção V

1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa II

1

Suporte ao Processo
de Produção
Industrial -
Medicamentos
(Sólidos Orais e
Líquidos Orais)

Analista de
Produção II

1

Operador de
Produção I

2

Operador de
Produção III

1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa III

1

Suporte ao Processo
de Produção para
Saúde e Oncológicos

Analista de
Produção II

1

Operador de
Produção I

2

Operador de
Produção III

1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa III

1

1.2 Serviço de
Projetos
Industriais

Suporte aos projetos
de produtos
industriais

Analista de
Organização e
Administração III

1

Analista de
Produção I

1

Analista de
Produção II

1

Analista de
Desenvolvimento
IV

4

1.3 Serviço
Regulatório

Registro de Produtos
Analista de
Qualidade IV

1

Embalagens e
Rotulos

Analista de
Qualidade II

1



Controle de
documentos e prazos

Controlador de
Qualidade I

1

Regularização
Controlador de
Qualidade II

1

Suporte técnico
Regulatório

Assistente de
Organização e
Administração III

1

1.4 Serviço de
Planejamento e
Controle da
Produção

Gerenciamento da
Produção

Assistente de
Organização e
Administração III

2

1.5 Serviço de
Armazenamento

Armazenamento de
Materia Prima

Analista de
Produção I

1

Armazenamento de
Produtos Terminados
e Expedição

Assistente de
Organização e
Administração II

1

Armzenamento de
Materiais Comuns

Assistente de
Organização e
Administração I

1

Assistente de
Organização e
Administração II

1

Assistente de
Organização e
Administração IV

1

Planejamento e
controle e
documentação

Analista de
Organização e
Administração II

1

Assistente de
Organização e
Administração I

1

Assistente de
Organização e
Administração II

1

Assistente de
Organização e
Administração IV

1

Controlador de
Negócio III

1

1.6 Tratamento
de Águas
industriais

Águas Industriais
Assistente de
Qualidade II

1

1.7 Serviço de
Desenvolvimento

Melhoria de
Processo

Tecnologista em
Pesquisa I

1



Tecnológico e
Inovação

Tecnológico Tecnologista em
Pesquisa II

1

1.8 Serviços da
Qualidade de
Produtos

Sistema da
Qualidade
Farmaceutica

Analista de
Qualidade IV

1

Analista de
Qualidade V

1

Controlador de
Qualidade III

1

Boas Práticas de
Fabricação

Analista de
Qualidade IV

1

Controlador de
Qualidade IV

1

Validação

Analista de
Qualidade IV

1

Analista de
Qualidade V

1

Farmacovigilância

Analista de
Qualidade IV

2

Analista de
Qualidade V

1

Controlador de
Qualidade II

1

Engenharia
Farmacêutica

Analista de
Qualidade IV

1

Assistente de
Qualidade II

1

Controlador de
Qualidade I

1

Especialista
Técnico de
Projetos I

1

Especialista
Técnico de
Projetos II

1

TOTAL 89

LOTE 2: PROCESSOS DE NEGÓCIO CIENTÍFICO

GRUPO DE
SERVIÇO

PROCESSO/ITEM
POSTO DE
TRABALHO

VALOR
PROPOSTO

QDADE

VALOR
TOTAL DO
SERVIÇO
(MENSAL)

VALOR
TOTAL DO
SERVIÇO
(ANUAL)



2.1 Serviços de
Produção e
Pesquisa &
Desenvolvimento
(P&D):

Produção e Pesquisa
científica usando
Biotério de Roedores
e lagomorfos

Analista de
Produção II

1

Assistente de
Organização e
Administração I

1

Operador de
Produção III

2

Operador de
Produção IV

1

Operador de
Produção V

1

Tecnologista em
Produção I

2

Tecnologista em
Produção III

1

Produção e Pesquisa
científica usando
Laboratório de
Artrópodes

Operador de
Produção II

1

Analista em
Desenvolvimento
I

1

Analista de
Produção II

1

Operador de
Produção IV

1

Operador de
Produção V

1

Produção e Pesquisa
científica usando o
Laboratório de
Serpentes

Analista em
Desenvolvimento
I

2

Analista em
Desenvolvimento
III

1

Operador de
Produção IV

2

Tecnologista em
Produção I

1

Tecnologista em
Produção IV

1

Pesquisa e
Desenvolvimento e
Inovação

Analista em
Desenvolvimento
I

1



Analista em
Desenvolvimento
III

2

Tecnologista em
Pesquisa II

1

Pesquisa e
Desenvolvimento de
Fitoterápicos

Analista em
Desenvolvimento
I

1

Tecnologista em
Pesquisa I

1

Tecnologista em
Pesquisa III

1

Produção de
Antígenos e
Anticorpos

Tecnologista em
Produção I

1

Tecnologista em
Produção II

1

2.2. Serviços
Ensino e
extensão

Museus e Coleções
Biológicas

Analista em
Desenvolvimento
III

1

Assistente de
Organização e
Administração I

1

Operador de
Produção IV

1

Tecnologista em
Pesquisa II

1

 Biblioteca

Analista de
Gestão de
Talentos e
Comunicação I

1

Assistente de
Gestão de
Talentos e
Comunicação I

1

Centro de Estudos

Analista em
Ensino I

1

Analista em
Ensino II

1

Assistente de
Organização e
Administração I

1

Assistente de
Organização e
Administração II

1



2.3 Serviços de
Controle de
Qualidade

Controle Biológico

Analista de
Qualidade II

1

Analista de
Qualidade III

1

Assistente de
Qualidade I

1

Controlador de
Qualidade IV

1

Tecnologista em
Produção I

1

Controle
Microbiológico

Analista de
Qualidade I

2

Analista de
Qualidade II

1

Analista de
Qualidade III

1

Analista de
Qualidade IV

1

Assistente da
Qualidade I

1

Controlador de
Qualidade I

1

Controlador de
Qualidade II

1

Controle Físico
Químico

Analista de
Qualidade I

1

Analista de
Qualidade II

1

Analista de
Qualidade III

2

Analista de
Qualidade IV

1

Assistente de
Qualidade I

1

Controlador de
Qualidade III

1



2.4.Serviço de
fomento à
pesquisa

Planejamento,
mobilização de
recursos,
implementação e
Prestação de contas

Analista de
Organização e
Administração III

1

TOTAL 61

ANEXO IV –

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/________.

A       empresa                                                                                       ,  CNPJ  n.º           ___________, sediada
                                                                                                                  (endereço    completo), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)                                                              , portador(a) da Carteira de Identidade nº                                                                                                                e do
CPF nº , DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participação no presente processo licitatório,
especialmente em relação aqueles descritos nos artigos 37, parágrafo primeiro 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

_____________,  ____ de _____________de 2021.

__________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

ANEXO V

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Referência: Pregão Eletrônico ____/_______.

Data da Visita: ___/___/_____

CNPJ da Empresa:

Nome da Empresa:

O INSTITUTO VITAL BRAZIL atesta que a empresa acima identificada, por meio de seu representante legal (*), participou de Visita Técnica nas dependências
do INSTITUTO VITAL BRAZIL, na cidade de Niterói - RJ, com o objetivo de conhecer detalhes da contratação objeto do certame, conforme previsto no Edital
da licitação em referência.

A empresa declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto à contratação objeto da licitação, não havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à sua
execução.

Representante da Empresa:

Nome _________________________________________________



Cargo / função: __________________________________________

Assinatura: _____________________________________________

Representante do INSTITUTO VITAL BRAZIL:

Nome: _________________________________________________

MATRÍCULA/ID: __________________________________________

Assinatura: _____________________________________________

(*) O representante legal da empresa deverá apresentar-se devidamente munido de procuração que lhe outorgue poderes para proceder à visita técnica.

ANEXO VI –

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/________.

DECLARAÇÃO

A       empresa__________,       CNPJ       n.º________,                       sediada______   (endereço    completo), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)_______, portador(a) da Carteira de Identidade nº____, expedida pelo(a)____e do CPF nº_____ DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, e para fins do disposto no item que disciplina a VISITA TÉCNICA neste Edital, que está plenamente ciente:

I. das condições em que se encontra o local de execução do objeto da Licitação n° 029/2019, bem como suas características e peculiaridades.
II. e de acordo de que não lhe será concedido o direito de reclamações e pleitos futuros, alegando desconhecimentos sobre o local de execução.

III. do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

,                         de            de 2021.

_____________________

Representante Legal

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° _____/________.

A Empresa _____________________________________________________, CNPJ nº _____________________, sediada
______________________________________________ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da Lei, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a). ___________________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº
_______________________, que cumpre plenamente os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos antigos 42 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



,                          de            de 2021.

___________________________

Representante Legal

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PREGÃO ELETRÔNICO N° _____/________.

Empresa __________________________________, CNPJ nº. ___________________

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os
documentos foram examinados, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta.

Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à execução do objeto licitado.

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta de contrato, caso houver, manifestando concordância irrestrita com os termos dos
mesmos e de que não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para descumprimento do objeto da licitação.

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta licitação, e concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma.

, em                    de            de 2021.

________________________

Representante Legal 

ANEXO IX

DECLARAÇÃO (ART. 7°, XXXIII da CF/88).

PREGÃO ELETRÔNICO N° _____/________.

A      Empresa                                                                                        ,      CNPJ       n.º             ___________, DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma
não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, na forma da lei.



, em     de            de 2021.

__________________________________

Representante Legal

ANEXO X

DECRETO ESTADUAL Nº 43.181/2011

DECRETO Nº 43.181 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011

DISPÕE SOBRE PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRESTADOS AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no Processo nº
E-04/7668/2011,

CONSIDERANDO:

- o Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 20 de abril de 2010, entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - Em
liquidação;

- o Edital de Venda das Ações Ordinárias e Preferenciais de emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - em Liquidação; e

- o despacho do Governador, publicado no Diário Oficial, em 26 de maio de 2011, homologando e adjudicando o objeto licitado ao Banco Bradesco S/A.

DECRETA:

Art. 1º - Os pagamentos de bens e serviços de qualquer natureza prestados aos Órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica ou Fundacional, do Poder
Executivo, a partir do dia 02 de janeiro de 2012, serão realizados, exclusivamente, na instituição bancária denominada Banco Bradesco S/A.

Art. 2º - Os fornecedores de bens e serviços não correntistas do Banco Bradesco S/A deverão providenciar a abertura de conta de depósito à vista na agência de
sua preferência, comunicando ao Estado o seu número para o devido registro.

Parágrafo Único - Após a abertura da conta que trata o caput deste artigo, os fornecedores deverão formular solicitação, à Unidade Gestora Contratante, de
alteração de domicílio bancário no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2011.

SÉRGIO CABRAL



ANEXO XI

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/CASA CIVIL Nº 130 DE 29/12/2011.

Nº 130 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA OS PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRESTADOS AO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2012.

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE FAZENDA E DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no
Processo nº E-04/012.683/2011,

CONSIDERANDO:

- o Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 20 de abril de 2010, entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - Em
liquidação;

- o Edital de Venda das Ações Ordinárias e Preferenciais de emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - em Liquidação;

- o despacho do Governador, publicado no Diário Oficial, em 26 de maio de 2011, homologando e adjudicando o objeto licitado ao Banco Bradesco S/A, que
passará a ser o Banco Oficial do Estado;

- o Decreto nº 43.181, de 08 de setembro de 2011, que dispôs sobre pagamentos de Bens e Serviços de qualquer natureza prestados ao Estado do Rio de Janeiro
e dá outras providências; e

- a necessidade de se fixarem diretrizes claras e seguras para cumprimento do citado Decreto,

RESOLVEM:

Art. 1º - Todos os fornecedores da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo as Autarquias e
Fundações, contratados a partir de 1º de janeiro de 2012, deverão, obrigatoriamente, abrir conta corrente para recebimento de crédito à vista no Banco Oficial do
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Fornecedores com contratos firmados anteriores à data especificada no Artigo 1º poderão permanecer com seu domicílio bancário desde que
enquadrados nas seguintes situações:

I - Fornecedores cuja vigência de contrato se encerre até 31/12/2011 e cujos pagamentos sejam inscritos em restos a pagar; e

II - Fornecedores cuja vigência de contrato se encerre até 31/01/2012.

Parágrafo Único - Os fornecedores com créditos inscritos em restos a pagar, conforme disposto no inciso I, poderão optar pelo seu recebimento em conta
corrente no novo Banco Oficial do Estado.

Art. 3º - Fornecedores com contratos firmados anteriores à data especificada no Artigo 1º e cuja vigência será posterior a 31/01/2012 deverão obrigatoriamente
abrir conta corrente para recebimento de crédito à vista no Banco Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tendo prazo-limite de 31/01/2012.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2011.

RENATO VILLELA

Secretário de Estado de Fazenda



REGIS FICTHNER

Secretário de Estado da Casa Civil.  

ANEXO XII –

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta para atendimento ao Decreto Estadual nº 43.150, de 24.08.2011.

Niterói, ______de______________de 20____.

À Comissão de Pregão

A/c Sr. _____________________________________________________________.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/20_____.

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o (a) Sr.(a)
___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente
certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto
a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE
antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________

ENTIDADE (nome da entidade com assinatura do (s) seu(s) representante(s) legal (is)) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso
de papel timbrado com CNPJ).

ANEXO XIII-

Modelo de Declaração para atendimento a Lei Estatual nº 7.258/16 de 12/04/2016.

Niterói, _____ de ____________ de 20____.

Ao

Instituto Vital Brazil



Ref.:

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a)
___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, para fins do disposto na Lei Estatual nº
7.258/16 de 12/04/2016, que dispõe, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas
portadora de deficiência habilitadas, na proporção de ___%, na medida em que atualmente conta com ____ (___________) empregados.

______________________________

ENTIDADE (nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM
CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ).

Observação: caso possua menos de cem empregados, a declaração deverá ser apresentada na seguinte forma (Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº
___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, para fins do disposto na Lei Estatual nº 7.258/16 de 12/04/2016, que dispõe, em
seus quadros menos de 100 empregados, de modo que não se submete ao regime neste estabelecido.

I - de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento);

III - de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);

IV - mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).

ANEXO XIV

CONTRATO N° ____/____

CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPO) NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS
INDUSTRIAL E CIENTIFICO, que entre si celebram o INSTITUTO VITAL BRAZIL S.A. (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos) e a
empresa _____________., na forma abaixo:

O INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.064.034/0001-00, Inscrição Estadual nº 80.021.739, com sede na Rua Maestro José Botelho, 64 -
Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Diretor Presidente Dr. _______________,
______________, portador da carteira de identidade n º _______________, inscrito no CPF/MF sob o nº ___________________, ora denominado
AUTORIDADE COMPETENTE, pelo Diretor ______________________, portador da cédula de identidade n° __________, expedida pela __________,
inscrito no CPF/MF sob o n° ____________, ambos com domicílio profissional na cidade de Niterói, e a empresa ______________., inscrita no CNPJ sob o nº
________________, com sede a Rua ____________ CEP: _________________, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada pelo ___________ (sócio/procurador) Sr(a). ___________________, portador da identidade nº ______________,
expedida pelo _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº __________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA
PARA TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPO) NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS INDUSTRIAL E CIENTIFICO com
fundamento no processo administrativo nº SEI-080005/000977/2020 regendo-se pelos preceitos de direito privado, pelas normas do(s) artigos 68 a 84, da Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 46.188/2017, e suas respectivas alterações; pelos Decreto nº 42.301, de 12 de fevereiro
de 2010; e pela Lei Estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979; aplicando-se a este Contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPO)
NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS INDUSTRIAL E CIENTIFICO, com fundamento legal no Art. 68 da Lei n° 13.303/2016, na forma prevista no
Instrumento Convocatório, assim como, no Termo de Referência e na Matriz de Riscos, que constituem parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global, conforme artigo 42, II, da Lei n.º 13.303/2016.



CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do Contrato será de 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, com o início da prestação dos serviços
até 05 (cinco) dias corridos a partir da data da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71, da Lei nº 13.303/2016, desde que a proposta
da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

3.1. Emitir solicitações à CONTRATADA referente a um serviço que precisa ser realizado ou qualquer outro requerimento por meio de Ordem de Serviços -
OS.

3.2. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade observada no cumprimento do objeto por meio de notificação devidamente preenchida, bem como
finalizar a mesma com a avaliação da Qualidade do Atendimento no Termo de Aceite ao final do Contrato;

3.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA, por meio da Comissão de Fiscalização do Contrato;

3.4. Avaliar cada ordem de serviço/notificação de acordo com os critérios estabelecidos no item 5.6 do Termo de Referência;

3.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores/empregados especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade competente
para as providências cabíveis;

3.6. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência;

3.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como as descritas na Instrução Normativa nº 05/2017 e demais alterações;

3.8. Aplicar as penalidades para as hipóteses da CONTRATADA não cumprir o compromisso assumido com a Administração;

3.9. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato, em especial à aplicação de sanções, alterações e reajustamento de
preços;

3.10. Fornecer todas e quaisquer informações, dados, documentos e demais elementos necessários à atuação da CONTRATADA;

3.11. Fornecer as instalações, equipamentos/maquinários, materiais e demais bens utilizados pelos empregados da CONTRATADA para a execução do objeto
contratado;

3.12. Autorizar amplo acesso e trabalho de empregados e/ou representantes da CONTRATADA em quaisquer de suas dependências ou demais locais sob-
responsabilidade do CONTRATANTE;



3.13. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação;

3.14. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;

3.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deverão ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório, Termo de Referência e Contrato;

3.16. Quando necessário, solicitar orientação da Assessoria Especial Jurídica do CONTRATANTE acerca de ilegalidade no decorrer da contratação que possa
ensejar aplicação de penalidade apresentando, para tanto, relatórios e documentos probatórios às infrações contratuais;

3.17. Certificar que os empregados da CONTRATADA não realizem banco de horas, exceto nas situações previamente autorizadas e formalmente justificadas
pelo responsável da área do CONTRATANTE, devendo ser informado antecipadamente aos prepostos da CONTRATADA, observado o limite da legislação
trabalhista;

3.18. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço efetivamente prestado, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência
e no Contrato;

3.19. Do cumprimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença
normativa em dissídio coletivo;

3.20. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente;

3.21. Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto à prestação de serviços efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas
todas as exigências legais contratuais, incluindo a comprovação;

3.22. Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que não forem utilizados na execução dos serviços;

3.23. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo
XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

3.24. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após o seu recebimento;

3.25. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela
CONTRATADA, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

3.26. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

3.27. Receber provisória e definitivamente a prestação do serviço objeto do Contrato, nas formas definidas no Termo de Referência e no Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA, independentemente das demais obrigações estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência, obriga-se especialmente a:



4.2. Garantir que seus profissionais detenham as qualificações e formação necessária para executar os serviços previstos no Termo de Referência, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.3. Prever nos contratos de trabalho a confidencialidade e sigilo dos resultados, conhecimentos e informações obtidas em decorrência das atividades
desempenhadas, bem como a cessão dos direitos de propriedade intelectual ao Instituto Vital Brazil, em decorrência das pesquisas e produtos desenvolvidos nas
dependências do Contratante.

4.4. Desempenhar os serviços com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem
prejuízo da dignidade e independência profissional;

4.5. Instruir seus Prepostos, sem ônus para o CONTRATANTE, nos termos do art. 8º, da IN MPDG nº. 05/2017, quanto à necessidade de atender prontamente
a quaisquer solicitações do CONTRATANTE, da Comissão de Fiscalização ou de seus substitutos, acatando imediatamente as determinações, instruções e
orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, e devendo, ainda, tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas
quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados;

4.6. Executar os serviços com qualidade e em conformidade com especificações/quantidades constantes no Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer equipamento de Proteção Individual - EPI e
Equipamento de Proteção Coletiva- EPC, de modo que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, obedecendo as normas e rotinas do
CONTRATANTE, em especial referentes à segurança, à confiabilidade e a integridade;

4.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.8. Providenciar a guarda e segurança dos documentos de propriedade do CONTRATANTE de que a CONTRATADA venha a se utilizar para a execução do
serviço objeto deste Contrato;

4.9. Comunicar ao CONTRATANTE todos os detalhes de atos ou fatos que, na avaliação da CONTRATADA, dificultem ou impossibilitem a execução do
objeto do Contrato;

4.10. Responsabilizar-se por seus empregados diretos envolvidos na prestação do serviço do objeto do Contrato, arcando com:

a) Salários;

b) Encargos trabalhistas e sociais;

c) As consequências advindas de qualquer acidente de trabalho ocorrido com seus empregados e/ou seus contratados na execução dos serviços;

d) Quaisquer danos experimentados por seus empregados, contratados e demais terceiros, resultantes das atividades relacionadas ao presente Contrato, eximindo
e pleiteando que se exima completamente a responsabilidade do CONTRATANTE;

e) Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica) com a prioridade de atendimentos em hospitais, clínicas, consultórios e realização de
exames, devendo ser em todos os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu e adjacências, com vigência no prazo máximo de
72 (setenta e duas) horas a contar da contratação;

f) Auxílio-transporte, até o limite de 8 tarifas modais por dia trabalhado (o pagamento será fiscalizado e pago conforme executado);

g) Auxílios Alimentação/Refeição de ampla aceitação nos estabelecimentos de fornecimento de alimentação/Refeição, nos municípios de Niterói, Rio de Janeiro
e São Gonçalo, Cachoeira de Macacu e Nova Friburgo;

h) Dar fiel cumprimento às condições pactuadas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de Trabalho;

i) Consultas e exames médicos específicos ocupacionais de admissão e periódico, no que couber, da lista descrita abaixo, submetendo todos os empregados
antes da disponibilização deles à execução do Contrato, de acordo com a legislação em vigor, os quais deverão ser comprovados sob a forma de atestados de
saúde, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;



ITEM EXAMES ITEM EXAMES

1 Ácido Hipúrico Urinário 10 Fenol Urinário

2 Ácido Metil-Hipúrico Urinário 11 Glicemia

3 Acuidade Visual 12 Hemograma Completo

4 Audiometria 13 Metil Etil Cetona Urinária

5 Avaliação Psicossocial 14 Plaquetas

6 Eletrocardiograma ECG 15 Teste de Romberg

7 Eletroencefalograma EEG 16 Prova de função Hepática

8 Espirometria

17 RX Tórax PA

9 Exame Parasitológico de fezes (EPF)

 j) Certificar que os demais exames ocupacionais (periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de função/setor) sejam realizados na forma da
legislação vigente. Deverão ser comprovados sob a forma de atestados de saúde ocupacional, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. Os exames
periódicos devem ser realizados preferencialmente nas dependências do CONTRATANTE;

k) Demonstrar o seu adimplemento, na forma da Cláusula Oitava (DA RESPONSABILIDADE);

4.11. Efetuar, pontualmente, o recolhimento/pagamento de todos os tributos e contribuições incidentes sobre suas atividades, sejam eles Federais, Estaduais ou
Municipais. A retenção na fonte e o respectivo recolhimento de tributos, taxas e contribuições devidos pela CONTRATADA, sempre que assim o exigir a
legislação aplicável, será realizado pelo CONTRATANTE com o devido desconto dos valores pagos à CONTRATADA;

4.12. Obter das autoridades competentes todas as licenças e permissões que eventualmente se fizerem necessárias ao desenvolvimento de suas atividades e à
execução das obrigações ora assumidas, solicitando ao CONTRATANTE os documentos e informações que porventura sejam necessárias para tal finalidade;

4.13. Visando o bom desempenho dos serviços, sempre que necessário, as partes se reunirão para analisar o andamento dos trabalhos, mediante convocação
prévia com pauta, cabendo a cada uma envolver seus respectivos profissionais relacionados ao assunto;

4.14. A responsabilidade pela observância dos prazos para a realização de todo e qualquer trabalho compreendido neste instrumento compete à
CONTRATADA, a quem caberá comunicar previamente ao CONTRATANTE a programação a ser cumprida em relação aos serviços;

4.15. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações
trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no artigo 83, incisos I ao III, da Lei
Federal nº 13.303/2016;

4.16. O Contrato e suas parcelas mensais só serão considerados integralmente cumpridos após a comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todas as
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias;

4.16.1. Caso haja a condenação (principal ou subsidiária) do Contratante pelo não cumprimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, este poderá, a
qualquer tempo, promover Medida Judicial Regressiva a Contratada para cobrar os valores eventualmente pagos.



4.17. A CONTRATADA compromete-se a respeitar as legislações específicas de cada serviço prestado, bem como a necessidade pagamento de adicionais de
insalubridade ou periculosidade e o cumprimento de todo e quaisquer ônus provenientes destas demandas;

4.18. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar ao CONTRATANTE os seguintes documentos referentes à Legislação Trabalhista e
Previdenciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei:

a) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional);

b) AET (Análise Ergonômica do Trabalho);

c) Laudo de Insalubridade ou Periculosidade, se couber;

d) PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);

e) LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho);

f) Ficha de entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva- EPC, se couber;

g) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

4.19. Considerando que o CONTRATANTE possui áreas que possivelmente possam ser insalubres e/ou periculosas, conforme ANEXO VIII, os empregados
que executarem os serviços contratados podem fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade. Constatada a necessidade do
pagamento, a CONTRATADA deverá fazê-lo retroativamente à data da contratação do empregado, devendo ser ressarcida pelo CONTRATANTE;

4.20. Tendo em vista as solicitações do item anterior, informamos que atualmente o Instituto utiliza em seus processos produtivos as substâncias químicas
descritas no ANEXO IX do Termo de Referência, no que couber, devendo estas serem aferidas quantitativa e qualitativamente e ainda outras que identificarem a
necessidade;

4.21. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização
técnica, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

4.22. Garantir a continuidade dos serviços em casos de greve ou paralisação;

4.23. Fornecer crachá de identificação de seus funcionários, com a identificação, fotografia recente, número de CPF e a informação de que está à serviço do
CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da contratação;

4.24. Cumprir a jornada de trabalho em conformidade com as Leis Trabalhistas, de acordo com cada categoria profissional, tendo como horário de referência de
08h00 às 17h00, com 01 (uma) hora de almoço, podendo este horário ser alterado de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, dependendo do posto
de trabalho;

4.25. A CONTRATADA deverá respeitar a Lei nº 4.950-A, de 22 de Abril de 1966;

4.26. Providenciar, às suas expensas, instalação de sistema de registro eletrônico do ponto – SREP, previsto no artigo 74, § 2º, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e disciplinado na Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego e nobreak;



4.27. Descontar dos empregados os atrasos e faltas não justificadas e as diferenças deverão ser abatidas da cobrança ao CONTRATANTE;

4.28. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados, alocados na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, ao pagamento
das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;

4.29. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

4.30. Manter a disciplina de seus funcionários nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação da Fiscalização
do CONTRATANTE, qualquer integrante da prestação de serviços, cuja conduta seja considerada inadequada/inconveniente à prestação dos serviços, objeto do
Contrato;

4.31. Encaminhar, mensalmente, à Comissão de Fiscalização do Contrato, para fins de pagamento, ou em outra periodicidade conforme o caso, bem como
quaisquer novas exigências legais que venham a ser regulamentadas pelos órgãos normativos e/ou de controle externo, ao longo de todo período de vigência do
Contrato, todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como todas as Certidões atualizadas, de recolhimento e folhas de pagamento analítica e das
provisões, conforme detalhado abaixo:

a) Nota Fiscal/Fatura;

b) Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das
folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, com as respectivas
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados
conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos
empregados a que se referem os recolhimentos;

d) Comprovantes/guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a Certidão de Regularidade;

e) Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte, Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica), bem como relatórios
discriminando o valor devido aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem os quais não serão liberados os pagamentos das referidas
faturas;

f) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;

g) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na
forma da Lei;

h) Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de
trabalho;

i) Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao Contrato.

j) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Previdência Social), emitida pela
Receita Federal;

k) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;



l) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa;

m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

n) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS.

4.32. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, sempre que solicitado;

4.33. Manter-se, durante todo o período de vigência do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações trabalhistas, todas as condições de
habilitação e qualificação técnica exigidas e assumidas no procedimento de Licitação;

4.34. Banco de horas somente serão computados (deverá constar previsão no Contrato de trabalho dos empregados) mediante prévia solicitação do
CONTRATANTE e apresentação de relatório consolidado, que deverá ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, para devida averiguação;

4.35. Deverão ainda ser considerados, pela CONTRATADA, na sua proposta, eventuais acréscimos e encargos decorrentes da legislação trabalhista vigente;

4.36. Observar e fazer cumprir, na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este Contrato está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência (PCD) na sua instituição, não sendo específico do Contrato IVB, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados............................................................ 2%;

II - de 201 a 500..................................................................... 3%;

III - de 501 a 1.000................................................................. 4%;

IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.

4.37. Providenciar a reposição/substituição imediata, do empregado por posto, em caso de afastamento por período acima de 30 (trinta) dias, de acordo com a
necessidade e demanda dos serviços contratados. Somente serão cobradas do CONTRATANTE as despesas decorrentes das substituições efetivamente
atendidas pela CONTRATADA. Ao término da vigência do Contrato, o montante provisionado não utilizado deverá ser devolvido ao CONTRATANTE;

4.38. Da forma de relacionamento (preposto):

4.38.1. Toda execução dos serviços deverá ser realizada por técnicos especializados da CONTRATADA, gerenciados pelos seus Prepostos;

4.38.2. Caberá aos Prepostos fornecer informações de controle e acompanhamento da execução dos serviços contratados;

4.38.3. Os Prepostos deverão coordenar as atividades necessárias ao atendimento das Ordens de Serviços/Notificações, primando pela qualidade dos serviços
prestados;

4.38.4. Caberá à CONTRATADA dimensionar a estrutura necessária com vistas a atender às necessidades do CONTRATANTE, tendo como base as
características, os prazos e a especificidade dos serviços, as atividades a serem executadas e a qualificação necessária dos profissionais;

4.38.5. A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no mínimo 2 (dois) prepostos, no ato de assinatura do Contrato ou sempre que alterados. Estes deverão
atuar como representante da CONTRATADA no acompanhamento da execução da prestação de serviço de 2ª a 6ª feira, no horário de 08h às 17h.;



4.38.6. O Preposto será o responsável pelo acompanhamento da execução total do Contrato e dos serviços prestados pela CONTRATADA, tendo como
qualificações e atribuições, no mínimo: Ensino médio completo e experiência administrativa de 2 (dois) anos, domínio do Word e Excel, redação própria, boa
comunicação e organização.

4.38.7. São atribuições dos Prepostos, dentre outras:

4.38.8. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências do CONTRATANTE;

4.38.9. Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA;

4.38.10. Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da CONTRATADA;

4.38.11. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações das dependências do CONTRATANTE à disposição dos empregados da
CONTRATADA;

4.38.12. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades do CONTRATANTE e da Comissão de
Fiscalização do Contrato;

4.38.13. Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos serviços contratados;

4.38.14. Reportar-se à Comissão de Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;

4.38.15. Relatar à Comissão de Fiscalização do Contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada;

4.38.16. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos
serviços contratados;

4.38.17. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante ao Instituto Vital Brazil por todos os atos e
fatos gerados ou provocados por eles;

4.38.18. Acatar as orientações da Fiscalização do Contrato, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

4.38.19. Terá a incumbência de controlar os empregados envolvidos na execução dos serviços, devendo estar presente nas instalações do CONTRATANTE, no
mínimo, 5 (cinco) vezes por semana, mantendo também um malote de circulação entre as dependências do CONTRATANTE e da CONTRATADA.

4.38.20. Receber de sua prestadora de serviços todos os materiais necessários para o bom andamento de sua prestação, tais como: computador com impressora e
scanner com acesso a rede e sistemas da CONTRATADA, material de escritório (canetas, lápis, borracha, papel A4 e ofício, tonner e etc.);

4.39. Manter sempre o uniforme limpo e asseado;

4.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

4.41. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização do Contrato,
nos casos em que ficar constatado o descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I);



4.42. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do CONTRATANTE;

4.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo
a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido a fim de evitar desvio de função;

4.44. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços, inclusive de ordem funcional e que atente
contra o Patrimônio da CONTRATANTE, para que sejam adotadas as medidas necessárias;

4.45. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.46. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua Proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto do Contrato;

4.47. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede à data de entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.48. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados
por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros, possuindo seguro para tanto;

4.49. Ter conhecimento da Lei n° 12.846/2013, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), comprometendo-se a não praticar quaisquer dos atos lesivos à
Administração Pública elencados no art. 5°, seus incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no decorrer da execução do Contrato, estando ciente
das penalidades previstas na referida legislação, além daquelas cominadas na Lei Federal n° 13.303/16 e outras normas de licitações e contratos da
Administração Pública;

4.50. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades
e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a Administração Pública;

4.51. Caso a CONTRATADA ainda não tenha programa de integridade instituído, a Lei nº 7.753/2017 faculta o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a
implantação do referido programa, a contar da celebração do Contrato. Nesta hipótese, a CONTRATADA compromete-se a implantar o Programa de
Integridade no prazo estabelecido.

4.52. Atender prontamente quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato;

CLÁUSULA QUINTA: DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS:

5.1 O Acordo de Nível de Serviço, firmado por meio do Termo de Referência, prevê que as demandas serão solicitadas através de Ordem de Serviços - OS.

5.2 O retorno das demandas será avaliado individualmente e irá compor uma nota mensal (média).

5.3 A CONTRATADA compromete-se a manter a média da Avaliação dos Serviços acima de 09 (nove).

5.4 O Acordo de Nível de Serviço constituir-se-á como base de referência para sustentar a evolução da prestação de serviços de forma satisfatória para ambas as
partes.



5.5 O objetivo do Acordo de Nível de Serviço será assegurar o perfeito entendimento dos serviços/demandas envolvidos, bem como, sua medição.

5.6 A CONTRATADA obriga-se a manter os níveis de serviço especificados pelo Acordo de Nível de Serviço, em todos os serviços.

5.7 Caso haja a necessidade de eventuais ajustes de critérios de execução dos serviços, o Acordo de Níveis de Serviço celebrará a possibilidade destes ajustes
desde que sejam compatíveis com o objeto contratual e que não impliquem em incremento de esforço ou encargos.

5.8 O Acordo de Nível de Serviço estabelecido será vinculado às obrigações da CONTRATADA neste Termo de Referência, conforme tabela abaixo:

ITEM
INDICADOR DE NÍVEL DE
SERVIÇO

UNIDADE DE
MEDIDA

META

1 Ordem de Serviço média ≥90

2 Notificação média ≥90

Avaliação da Qualidade e Aceite do
Objeto

Média ≥90

CLÁUSULA SEXTA: DA MATRIZ DE RISCOS

Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo X - Matriz de Riscos do Termo de Referência (Anexo – I do Edital), a CONTRATADA deverá,
no prazo de 01 (um) dia útil, informar ao INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;

c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

c.1) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do Contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual
necessidade de prolação de Termo Aditivo quando de sua ocorrência;

c.2) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade da CONTRATADA para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em
obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no Termo de Referência da licitação;

c.3) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade da CONTRATADA para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas,
em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no Termo de Referência da
licitação.

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e,

e) Outras informações relevantes.



PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a notificação, o INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisão o INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das
obrigações contratuais afetadas pelo Evento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A concessão de qualquer isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas na Cláusula contratual respectiva.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O reconhecimento pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB dos eventos descritos no Anexo X - Matriz de Riscos do Termo de
Referência (Anexo – I do Edital) que afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não
dará ensejo a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO: As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas pelas partes em até 01
(um) dia útil, contados da data da ocorrência do evento.

PARÁGRAFO QUINTO: As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.

PARÁGRAFO SEXTO: As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do príncipe
ou força maior.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do
Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

PARÁGRAFO OITAVO: O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a
manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa.

PARÁGRAFO NONO: As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso
fortuito, fato do príncipe ou força maior.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato,
não previstos no Anexo X - Matriz de Riscos do Termo de Referência (Anexo – I do Edital), serão decididos mediante acordo entre as partes, no que diz
respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste, conforme hipóteses não exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – ANEXO X do Termo de Referência;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem ao CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos , ANEXO X do Termo de Referência

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2021, assim classificados:

FONTE: 100/230

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0002.2922, 10.122.0002.2016 e 10.303.0440.8345.

NATUREZA DA DESPESA: 3390

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas
no início de cada exercício.



CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este Contrato o valor total ESTIMADO de R$ ____________ (_______________________).

CLÁUSULA NONA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do Instrumento Convocatório, do Termo de Referência (Anexo I),
das Condições de Entrega ou Execução e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da sua inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por Comissão de Fiscalização formada pelos Fiscais, Sra. Cintia Ibraim
Menino, matrícula nº 36.769-8, Id. nº 445593-8, Sr. Paulo César da Silveira Sodré, matrícula nº 2689-8, Id. nº 26979969 e Sra. Cláudia Gouveia Mendes,
matrícula nº 7116-7, Id. nº 4142746-7, especialmente designados pelo Diretor Presidente, a gestão, a fiscalização e a execução do Contrato, em conformidade
com o Decreto nº 45.600, de 16 de março de 2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A autoridade competente designará outro agente publico, se houver necessidade de substituição do gestor ou fiscal, juntando-se o
respectivo ato no processo administrativo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Conforme dispõe o art. 6°, inciso IV do Decreto Estadual n° 45.600/2016, no caso de férias, licenças e outros eventuais
afastamentos, os Fiscais supracitados serão substituídos por empregados, especialmente designados pela Autoridade Competente, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO QUARTO - O objeto do serviço será prestado conforme previsto no Termo de Referência (Anexo I), com respaldo nas especificações lá
determinadas.

PARÁGRAFO QUINTO - A Comissão a que se refere o PARÁGRAFO PRIMEIRO, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio
as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das

faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à Autoridade Superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que
forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades, possuindo o CONTRATANTE autonomia para exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas, profissionais e/ou pessoas;

b) Requerer a substituição de materiais, insumos, equipamentos e acessórios que sejam considerados rotos, defeituosos, de qualidade duvidosa ou inferior,
inadequados ou inaplicáveis ao serviço;

c) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com as normas técnicas ou qualquer disposição oficial
aplicável ao objeto do Contrato;

d) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, certificar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

e) Avaliar eventuais acréscimos ou supressões de serviços necessários ao perfeito atendimento ao objeto do Contrato;



f) Relatar à CONTRATADA, para análise de possível substituição, os casos em que quaisquer de seus empregados embarace ou dificulte a ação da fiscalização
ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ou inadequada ao andamento dos trabalhos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do Contrato não excluem ou atenuam a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

PARÁGRAFO OITAVO - A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá garantir que os empregados da CONTRATADA cumpram as atribuições
determinadas no Termo de Referência (Anexo I), em especial o item 13 DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO, conforme descrito a
seguir:

A fiscalização da execução do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do objeto, devendo ser exercidos por 3 (três) fiscais do Instituto Vital Brazil - IVB, especialmente designados pelo Diretor
Presidente, em conformidade ao Decreto nº 45.600/16;

1.  A fiscalização do Contrato, no que se refere ao cumprimento das obrigações, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o Contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento.

2. Durante a execução do objeto contratual, a fiscalização técnica deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

3. A fiscalização técnica deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto contratual ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

4. Solicitar à empresa CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento
dos serviços;

5.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários pela empresa CONTRATADA, compatível com execução dos
serviços objeto do Termo de Referência;

6. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução dos serviços, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e reajuste de
preços do Contrato a ser firmado;

7. Assegurar-se de que o número de empregados alocados pela CONTRATADA é suficiente para o bom e regular desempenho dos serviços;
8. A fiscalização da Administração não permitirá que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
9. Certificar-se que os prepostos estão cientes das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10. Esclarecer as dúvidas dos prepostos da CONTRATADA que estiverem sob sua alçada encaminhando, às áreas competentes, os fatos que extrapolem sua
competência;

11. Fazer-se presente no local da execução do Contrato;
12. Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual;
13. Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas neste Termo de Referência, assim como os prazos de execução e de conclusão, devendo

solicitar aos prepostos da CONTRATADA a correção de imperfeições detectadas;
14. Receber reclamações relacionadas à qualidade dos serviços prestados, tomando as devidas providências;
15. Certificar-se de que a CONTRATADA mantém durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de

Referência e na contratação, solicitando os documentos necessários a esta constatação;
16.  Verificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da CONTRATADA, inclusive no que se refere à utilização pelos seus empregados, dos

equipamentos de proteção individual - EPI, exigidos pela legislação pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e
empregados da CONTRATADA, bem como na hipótese de descumprimento, comunicar ao Gestor para impulsionar o procedimento tendente à
notificação da CONTRATADA para o cumprimento das normas trabalhistas e instauração de processo administrativo para aplicação de sanção
administrativa.

17.  Comunicar, por escrito, à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras;
18. Solicitar aos prepostos da CONTRATADA a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou

dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área da Instituição reputar, justificadamente, inconveniente;
19. Receber e conferir a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, atestar os serviços efetivamente prestados, na quantidade e qualidade CONTRATADA,

para fins de pagamento das faturas correspondentes;
20. Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no Contrato e na proposta de preços apresentada pela

CONTRATADA;
21. Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para liquidação da despesa, juntamente com a Nota Fiscal que após conferência,

remeterá a documentação para o Setor responsável pelo pagamento, em tempo hábil, de modo que o pagamento seja efetuado no prazo adequado;
22. Certificar-se do correto cálculo e recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias decorrentes do Contrato e, caso necessário, buscar

auxílio junto aos Setores de Contabilidade para a verificação dos cálculos apresentados.
23. Propor aplicação de penalidades nos casos de inadimplemento/inexecução parcial ou total do Contrato e, em caso positivo, deverá ser garantida a defesa

prévia à CONTRATADA. Em ambos os casos, a documentação deverá compor o processo administrativo;
24. Comunicar ao setor responsável, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto Contratado,

observado o disposto no §1º, do artigo 81, da Lei Federal nº 13.303/2016, com vistas à economicidade e à eficiência na execução Contratual;
25. Apresentar, ao término do Contrato, antes de possível prorrogação, ou quando solicitado, relatório acerca da regular execução do Contrato.
26. A Comissão de Fiscalização do Contrato solicitará aos prepostos da CONTRATADA, sempre que necessário, que forneçam os seguintes documentos:
27. Extratos das contas do INSS e do FGTS de qualquer empregado;
28. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador dos serviços o Instituto Vital Brazil -

IVB;
29. Cópia dos contracheques dos empregados, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos

bancários;



30. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

31. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato;
32. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações

trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no artigo 83, incisos I ao III, da
Lei Federal nº 13.303/2016;

33. O Contrato e suas parcelas mensais só serão considerados integralmente cumpridos após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias e,

34.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída
ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento
de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria  da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de
1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do Certificado de Regularidade perante
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos
prazos de validade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A ausência da apresentação dos documentos mencionados acima ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA,
assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa,
no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.

PARÁGRAFO QUARTO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial, o Contrato será rescindido.

PARÁGRAFO QUINTO – No caso do PARÁGRAFO QUARTO, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total estimado na CLÁUSULA SÉTIMA, em 12 (doze) parcelas, no valor estimado de R$
_______(___________________), cada uma, sendo efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias úteis após a prestação do serviço e a certificação, pelo
Comissão de Fiscalização, sendo o pagamento efetuado na conta corrente nº __________, agência __________, de titularidade da CONTRATADA, junto ao
Bradesco, instituição financeira contratada pelo Estado de acordo com o Decreto Estadual n° 43.181, de 08 de setembro de 2011, e a Resolução Conjunta
SEFAZ/CASA CIVIL nº 130, de 29 de setembro de 2011, cujo número e agência deverão ser informados pela CONTRATADA, quando da apresentação dos
documentos de habilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo
Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada
pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição
financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura, com a descrição clara do item do objeto do contrato que está sendo



faturado e o número da Nota de Empenho referente a tal Nota Fiscal/Fatura para pagamento ao Instituto Vital Brazil, sito a Rua Maestro Francisco Botelho, nº
64, Vital Brazil, Niterói, RJ, CEP: 24.230-410, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS e demais tributos estaduais e federais,
bem como comprovante de atendimento aos encargos previstos no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação, na forma do
artigo 90, § 3º da Lei nº 287/79.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento pela execução do objeto desta licitação será efetuado mensalmente/a medida que forem os serviços efetivamente
prestados a contento, após a apresentação do documento de cobrança, no prazo de até 30 (trinta) dias da data de sua certificação pelo fiscal do contrato, por
meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito da Contratada.

O valor mensal será estimado e o pagamento será efetuado com as solicitações de serviços atendidas no mês de referência e de acordo com os valores previstos
na proposta da contratada para cada atividade.

PARÁGRAFO QUINTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pela Comissão de
Fiscalização competente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará
suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a
incidência de atualização financeira pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida
pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c,
d e e, do §1º, do art. 2º, da Resolução SEFAZ nº 971/2016.

PARÁGRAFO NONO - Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a CONTRATADA não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o subitem
4.36, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do Contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no Contrato, decorrido o prazo de 12(doze) meses da data do orçamento a que
essa proposta se referir, assim entendido o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação, poderá
a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes estiverem vinculados às datas-bases dos
referidos instrumentos, aplicando-se o índice que tiver sido homologado, quando for o caso;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Os reajustes serão precedidos do requerimento da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da
alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o
reajuste;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem
obrigatórios por força do instrumento legal, sentença normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio de trabalho, o reajuste contratual poderá derivar de lei estadual
que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar nº 103/2000;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12(doze) meses da data da apresentação da proposta de acordo
com o INPC que deverá retratar a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – As partes convencionam que o prazo decadencial para a CONTRATADA solicitar o pagamento do reajuste contratual, que



deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de 05
(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que o parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma vez e por
igual período, a critério da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar
quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados, alocados na prestação dos serviços, objeto do Termo de Referência, ao pagamento das faturas emitidas contra o CONTRATANTE;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO – Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a
CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as
medidas afetas ao pagamento.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO – Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento ao ACORDO DE NÍVEL DE
SERVIÇO - ANS.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO –  Ocorrerá glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:

a. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com a qualidade mínima exigida.
b. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à demandada.

c.    Deixar de repassar os valores de vales transporte, alimentação/refeição e Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica) aos empregados
alocados na execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para fins de pagamento, ou em outra periodicidade conforme o caso,
bem como quaisquer novas exigências legais que venham a ser regulamentadas pelos órgãos normativos e/ou de controle externo, ao longo de todo período de
vigência do contrato, os seguintes documentos (relativos somente à mão de obra alocada exclusivamente na prestação dos serviços):

a. Nota Fiscal/Fatura;

b. Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias das
folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, com as respectivas
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c. Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados
conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos
empregados a que se referem os recolhimentos;

d. Comprovantes/guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem como a Certidão de Regularidade;

e. Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte,Assistência à saúde (plano de assistência médica e odontológica), bem como relatórios
discriminando o valor devido aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem os quais não serão liberados os pagamentos das referidas
faturas;

f. Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando necessário;

g. Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na
forma da Lei;



h. Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de
trabalho;

i. Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao contrato.

j. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Previdência Social), emitida pela
Receita Federal;

k. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

l. Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa;

m. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

n. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO – Os documentos previstos no PARÁGRAFO , VIGÉSIMO SEXTO “a” até “i” deverão contemplar somente a mão de
obra alocada exclusivamente na prestação de serviços doTermo de Referência.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO – As parcelas referentes aos adicionais de insalubridade e de periculosidade somente serão objeto de pagamento após a
entrega dos respectivos laudos, pela CONTRATADA, comprovando a necessidade desses, bem como a proporcionalidade compatível (percentual aplicável) a
cada serviço que faça jus aos citados adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante
de prestação de garantia da ordem de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, de acordo com o art. 70, § 2º da Lei n.º 13.303/16, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1º do referido artigo daquela lei, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os
seguintes eventos:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O não recolhimento da garantia no prazo estabelecido neste item caracteriza inadimplemento contatual, sujeitando a Contratada às
sanções previstas neste contrato, no Edital e seus Anexos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, §1º, da Lei n.º 13.303/16, a garantia deverá ser complementada,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, observando-se, outrossim, o art. 72 da
referida Lei. 

PARÁGRAFO QUARTO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.



PARÁGRAFO SEXTO – A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A critério do CONTRATANTE, a garantia de execução contratual apresentada pela CONTRATADA poderá ser utilizada para
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS ou outras
indenizações e multas, quando tais obrigações não forem adimplidas pela CONTRATADA;

PARÁGRAFO OITAVO – O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, após o encerramento da vigência do
Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, liberando-a mediante a comprovação, pela CONTRATADA, da eficácia dos serviços prestados.

PARÁGRAFO NONO – Para liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas à mão de obra empregada no
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no art. 81 da
Lei nº 13.303/16, mediante Termo Aditivo, observando-se, outrossim, o art. 72 da referida Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais
cominações legais, sujeita as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As condutas da CONTRATADA, verificadas pelos Fiscais nomeados no contrato, para fins de aplicação das sanções mencionadas
no caput, são assim consideradas:

I – Retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão da CONTRATADA que prejudique o bom andamento da contratação, inclusive deixar de entregar
os documentos no prazo assinalado pelo CONTRATANTE, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato;

II – Não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pela
CONTRATADA, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou
falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pela CONTRATADA;

IV – Fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração
Pública; e

V – Comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do
caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de



informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor
original.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, às sanções estabelecidas nesta cláusula, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida, os danos causados a
Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

PARÁGRAFO QUARTO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO TERCEIRO também deverão ser
considerados para a sua fixação.

PARÁGRAFO QUINTO: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, devendo todas ser aplicadas pela AUTORIDADE
COMPETENTE.

PARÁGRAFO SEXTO: Dentre outras hipóteses, a Advertência poderá ser aplicada quando a CONTRATADA não apresentar a documentação exigida no
PARÁGRAFO TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO -    As multas administrativas, previstas na alínea b do caput:

a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, aplicadas de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às
parcelas não executadas, em observância ao Art. 226, I, da Lei n° 287/1979;

b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;

c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade da CONTRATADA pelas perdas e danos das infrações cometidas por ela;

d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, atentando-se ao limite máximo de 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, prevista na alínea c do
caput:

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionada com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no
prazo devido;

c) será aplicada, pelo prazo de até 02 (dois) anos, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial das obrigações trabalhistas
e/ou previdenciárias, configurando inadimplemento, na forma dos PARÁGRAFOS QUARTO e QUINTO da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.

PARÁGRAFO NONO - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento)
por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do Art. 412, do



Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos,
os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis, na forma do art. 83, § 2°, da Lei n°
13.303/2016.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – As sanções previstas nas alíneas a e c do caput poderão ser aplicadas em concomitância com a alínea b do mesmo
dispositivo. Nesses casos a defesa prévia do interessado deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SETIMO – A CONTRATADA ficará impedida de contratar com o CONTRATANTE enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE;

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, pelas suas Autarquias ou por suas Fundações.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado,
por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o
extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas b e c do caput, de modo a possibilitar a formalização
da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO NONO desta cláusula, deverá ser comunicada à Controladoria
Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

A rescisão deste Contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, especialmente quando a empresa
CONTRATADA:

a) Atrasar, injustificadamente, a entrega do objeto por mais de 60 (sessenta) dias corridos;

b) Decretar falência ou dissolver a sociedade;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa anuência do CONTRATANTE;



d) Por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

e) Não cumprir quaisquer das cláusulas contratuais;

f) Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

g) Demonstrar lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazo estipulados;

h) Cometer atraso injustificado no início do objeto contratual;

i) Paralisar a realização do objeto contratual, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

j) Cometer desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;

k) Cometer reiteradas faltas na sua execução, anotadas no registro de ocorrências;

l) Não manter as condições de habilitação e qualificação durante a execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Diretoria Executiva do
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá se dar judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Está prevista a rescisão deste Contrato, ainda para os casos:

a) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Diretoria Executiva do CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o Contrato;

b) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas acima, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução de garantia, se houver;

b) Pagamentos devidos pela execução deste Contrato até a data da rescisão;

c) Pagamento do custo da desmobilização, se houver.

PARÁGRAFO QUINTO - Nas hipóteses de rescisão administrativa por culpa da CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, o CONTRATANTE



poderá:

a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à CONTRATADA e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente;

b) Cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executado; e

c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE
e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação
estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do Contrato, desde que esta
convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos:

I – quando ocorrerem os seguintes motivos de rescisão contratual:

a) A falta de cumprimento ou o irregular cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) A falta de cumprimento ou o irregular cumprimento da integralização, em 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação, da quantia
correspondente ao desconto da garantia deste Contrato por motivo de multa;

c) A demora na execução, capaz de fazer presumir a não conclusão de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso no inicio de obra, serviço ou fornecimento;

e) A paralisação parcial ou total de obra, serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a verificação de insolvência do contratante, na forma da lei;

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATANTE;

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução do Contrato;

i) Razões de interesse do serviço público, a juízo do Ordenador de Despesa;

j) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Estadual.

II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de preços.



PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-
CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui Cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de
opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO SIGILO E ACORDO DE CONFIABILIDADE

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, bem como a qualquer tempo após a sua rescisão ou extinção, o total sigilo sobre
informações de quaisquer naturezas relativas ao CONTRATANTE e/ou ao Contrato propriamente dito, sob pena de responsabilizar-se civilmente pelo não
cumprimento do aqui regulado, estendendo-se a seus funcionários e empregados. Assim, a CONTRATADA declara e se compromete:

a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações científicas e técnicas e, sobre todos os materiais
obtidos com sua participação;

b) não tomar qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham
acesso;

c) incluir no contrato individual de trabalho dos empregados, que vierem a prestar serviços a CONTRATANTE, cláusula de confidencialidade;

d) que todos os documentos, inclusive as ideias relativas ao cumprimento do objeto do Contrato, contendo dados e informações relacionadas a qualquer
pesquisa é de propriedade da CONTRATADA, assim como todos os materiais, sejam modelos, protótipos, sejam outros de qualquer natureza;

e) comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do objeto de colaboração, sendo vedada tanto a
sua divulgação a terceiros quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida;

f) Por ocasião da violação das obrigações previstas nesta Cláusula deverá indenizar e ressarcir o CONTRATANTE pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos
e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais e/ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do Contrato tenha
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita
ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do Contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os
encargos por conta da CONTRATANTE, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do Contrato até o
quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do



ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói, RJ, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, _____de _________de 2021.

___________________________

DIRETOR-PRESIDENTE

INSTITUTO VITAL BRAZIL

__________________________

DIRETOR _________________

INSTITUTO VITAL BRAZIL

__________________________

EMPRESA

___________________________

TESTEMUNHA

ID

CPF

___________________________

TESTEMUNHA 

ID

CPF
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