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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital 

de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

Os certificados de calibração deverão ser nominais à CONTRATADA? 

RESPOSTA 01:  

Os certificados de Calibração devem estar no nome da Contratada e ter data de validade de 1 ano. No momento 

da visita técnica para a qualificação do fornecedor, deve ser apresentado todos os aparelhos de higiene 

ocupacional, manuais e certificados de calibração e se necessário a sua rastreabilidade INMETRO. 

 

 

PERGUNTA 02:  

As medições podem ser realizadas com equipamentos de medição locados? 

RESPOSTA 02: 

Caso a contratada tenha equipamento locado, o mesmo deverá ter os mesmos critérios de aceitação do 

equipamento com rastreabilidade INMETRO e validade de 1 ano e ser apresentado no momento da visita técnica 

ou ser enviado antes do uso. 

 

 

PERGUNTA 03:  

O prazo de 30 dias contemplará todas as etapas (análise de documento anterior, agendamento da visita técnica, 

aplicação de dados no sistema e elaboração do documento)?  

RESPOSTA 03: 

O prazo de 30 dias será oportunizado após a realização da visita técnica, para os itens que não estejam em 

conformidade com o Edital. 

 

 

PERGUNTA 04:  

Qual a demanda do SESI atual de programas? 

RESPOSTA 04: 

Entendemos que durante a vigência do contrato, o número de vidas a serem atendidas irá variar entre 3.850 e 

6325, não podendo ser estimados o número de programas. 

 

 

PERGUNTA 05:  

Qual a estimativa de vidas atendidas por local de atendimento (lote 01)? 

RESPOSTA 05:  

O número de vidas contempla a região de abrangência (inserida no anexo I do Edital), não podendo ser 

dimensionado por município, pelo entendimento que o Contrato é da Região, independentemente se os 

atendimentos serão nas Unidades SESI, nas dependências do prestador de serviço ou In Company. 

 

 

PERGUNTA 06:  

Em quais circunstâncias será necessário elaborar o PPPA? 

RESPOSTA 06: 

De acordo com a Legislação NR-07 e NR-09 e legislação complementar o PPPA 

Deverá ser emitido com dose 0,5 de ruído. Empregadores e instituições que admitam trabalhadores expostos a 

níveis de ruído com dose superior 0,5 (80 dB (A) para jornada de 8 horas) e/ou à exposição estimada a produtos 

químicos, à vibração e/ou outros agentes que possam afetar a audição, levando em conta a possibilidade de 

interação entre estes agentes. Promove e preserva a saúde auditiva prevenindo a instalação e/ou evolução de 

perdas auditivas conservando a audição do trabalhador. Será emitido uma Ordem de Serviço para elaboração de 

PPPA caso e tão somente se o PPRA apontar a necessidade. 
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PERGUNTA 07:  

Com relação aos serviços de engenharia, será necessário elaborar laudos técnicos (de insalubridade, 

periculosidade, LTCAT, ...)? Caso sim, qual a demanda estimada por local de atendimento? 

RESPOSTA 07:   

Essa demanda não faz parte do Edital, caso seja necessário o SESI irá avaliar a capacidade e agilidade do 

Contratante para realizar esse atendimento. O mesmo se dará através da emissão de uma Ordem de Serviço de 

consultoria técnica profissional. 

 

 

PERGUNTA 08: 

Avaliação Psicossocial deverá ser realizada por psicólogo? 

RESPOSTA 08:  

Sim, será realizada 

 

 

PERGUNTA 09:  

Existe um número de vidas determinado para atendimento? 

RESPOSTA 09: 

Respondido nas perguntas 4 e 5. 

 

 

PERGUNTA 10:  

Se possível encaminhar uma lista das unidades com o número de funcionários alocados. 

RESPOSTA 10: 

Nesse momento não é possível encaminhar a lista solicitada. Ainda, entendemos que tal lista não é impedimento 

para participação. 

 

 

PERGUNTA 11:  

Os exames complementares poderão ser realizados pela rede credenciada da contratada? 

RESPOSTA 11: 

Sim, o atendimento será na área de abrangência relacionado no Anexo I do Edital. Somente os Programas 

Legais não poderão ser subcontratados os mesmos deverão fazer parte do quadro funcional da Empresa 

Contratada. 

 

 

PERGUNTA 12:  

Quais exames complementares poderão ser solicitados? 

RESPOSTA 12: 

Não, tanto os exames como as consultas, poderão serem realizados, além dos municípios de Paranaguá, Rio 

Branco do Sul e Colombo, também na área de abrangência relacionada no Anexo I do Edital, podendo ser na 

rede credenciada pela Contratada, nas Unidades SESI, nas dependências do prestador de serviço ou In 

Company. 

 

 

PERGUNTA 13:  

A execução de exames serão apenas nas cidades de Paranaguá, Rio Branco do Sul e Colombo? 

RESPOSTA 13: 

Fonoaudiologia na área de voz; audiologia ocupacional; exames audiológicos complementares; exames e 

procedimentos otorrinolaringológicos; espirometria; acuidade visual / teste de visão; mapeamento de retina; 

eletroencefalograma / exames de traçado; exames endoscópicos diversos; exames cardiológicos: ECG/ teste de 

esforço / holter / mapa; holter 24 horas, ecodopplercardiograma transtorácico, ecocardiograma de stress 

farmacológico ou físico e tilt test; exames radiológicos; ultrassonografia / tomografia / ressonância magnética / 
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mamografia / densitometria óssea; avaliação psicossocial - espaço confinado; avaliação psicossocial – trabalho 

em altura. 

 

 

PERGUNTA 14:  

Será necessário a realização de exames in company? 

RESPOSTA 14: 

Sim, será necessário. 

 

 

PERGUNTA 15:  

Quais exames e consultas serão realizados in company? 

RESPOSTA 15: 

Consultas clínicas ocupacionais, teste de visão, audiometria, espirometria, ECG, EEG, coleta de exames 

laboratoriais. 

 

 

PERGUNTA 16:  

Exames realizados pelo otorrino (laringoscopia) os colaboradores irão até a clinica? 

RESPOSTA 16: 

Sim, irão até a clinica. 

 

 

PERGUNTA 17:  

Exame de videolaringoscopia e videonazolaringoscopia por serem aparelhos sem descolamento, os 

colaboradores se deslocarão até a mesma? 

RESPOSTA 17: 

Sim, os colaboradores se deslocarão. 

 

 

PERGUNTA 18:  

Consultas in company será apenas o exame clinico (ASO)? 

RESPOSTA 18: 

Consultas clínicas ocupacionais, teste de visão, audiometria, espirometria, ECG, EEG, coleta de exames 

laboratoriais. 

 

 

PERGUNTA 19:  

Para o exame de espirometria deverá ser técnico em enfermagem? 

RESPOSTA 19: 

Sim, deverá. 

 

 

PERGUNTA 20:  

Quais são os horários dos turnos para realização de in company? 

RESPOSTA 20: 

Não podemos disponibilizar os horários dos turnos pois o mesmo é conforme a demanda da Empresa Cliente 

SESI a ser estabelecidos em Ordem de Serviço. Ainda, entendemos que tal informação não é impedimento para 

participação. 
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PERGUNTA 21:  

Quais são os tipos de assessoria e consultoria que os médicos nas especialidades solicitadas devem conceder? 

RESPOSTA 21: 

Quando houver e se houver assessoria técnica jurídica, a mesma somente será solicitada através de Ordem de 

Serviço. 

 

PERGUNTA 22:  

O ASO será no modelo da contratada ou da contratante? 

RESPOSTA 22: 

O modelo a ser utilizado será da Contratante. 

 

 

 

Curitiba, 21 de junho de 2018. 

 

 

   

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


