
 
 
 
 

Processo nº. 6993/2012 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº. 1609/2012 

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-OC UPACIONAIS – PESSOA 
FÍSICA 

 
 

1/21 
 

 
 

O SESI/PR – Serviço Social da Indústria, adiante designado simplesmente SESI/PR, com sede na Av. Cândido de Abreu, 

nº. 200, nesta Capital, torna público o presente REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-

OCUPACIONAIS – PESSOA FÍSICA com observância às condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 

1.1 O presente regulamento tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas para prestar SERVIÇOS DE 

CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL , nas características exigidas neste Regulamento e seus Anexos. 

1.2 O presente credenciamento tem por escopo suprir as necessidades de atendimentos de Consultas Médica  

Ocupacional na Região de  Cianorte,  Estado do Paraná.  

1.3 Os profissionais credenciados prestarão os serviços nas suas dependências (consultório próprio) ou internamente (na 

Unidade SESI Cianorte) ou In Company (empresas da região) conforme descrição prevista no ANEXO VI. 

 

2. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO  

2.1 A empresa interessada deverá apresentar os documentos relacionados no item 3 deste Regulamento, no setor de 

Saúde e Segurança no Trabalho da Unidade do SESI/PR  Cianorte,  no endereço: Travessa 1, nº 63, Parque Industrial CEP 

87200-000, Cianorte-PR tel. (44) 3619-5800. 

2.2  Informações técnicas poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3271-9268 – Dr. Erasmo M. Pereira ou Dra. Sandra 

Moreno / erasmo.pereira@sesipr.org.br /sandra.moreno@sesipr.org.br  

2.3  Informações gerais sobre o edital de credenciamento e documentação deverão ser obtidas pelos e-mails 

anay.mello@fiepr.org.br e Joseane.kavamura@pr.senai.br.  

2.4 Após a análise da documentação e verificação da conformidade das instalações em visita técnica, o SESI/PR emitirá o 

Certificado de Qualificação – ANEXO III. Em caso de inabilitação, o SESI/PR emitirá parecer acompanhado das 

justificativas ao indeferimento do credenciamento, podendo o interessado interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação desta decisão. 

2.5  O profissional credenciado fica obrigado a manter as mesmas condições de habilitação quando da celebração e 

durante a vigência do termo de credenciamento. 

2.6 O credenciamento poderá ser realizado para a prestação imediata dos serviços credenciados ou somente para 

formalizar relação para futura prestação de serviços, mediante solicitação do SESI/PR. 

2.7 O SESI/PR não está obrigado a solicitar os serviços do profissional credenciado em caso de ausência de demanda que 

o justifique.  

2.8 Não poderão solicitar o credenciamento dirigente ou empregado do SESI/PR. 

2.9 A escolha do profissional credenciado será feita pelo usuário do serviço (cliente do SESI/PR) a qual será comunicada ao 

SESI/PR.  

 

3. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

3.1 Estar em conformidade com os requisitos estipulados neste regulamento.  

3.2 Documentação a ser apresentada para credenciamento: 

a) Solicitação e Termo de Declaração de Credenciamento (conforme modelo ANEXO V) devidamente assinado, na 

qual seja solicitado seu credenciamento, indicando o Município de Cianorte-Pr;  

b) Cópia do RG (registro geral); 
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c) Cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas); 

d) Cópia do comprovante de endereço do consultório do profissional quando se tratar de atendimento nas 

dependências do credenciado; 

e) Cópia do alvará de autônomo, constando atividade convergente ao objeto do credenciamento; 

f) Cópia do número do PIS; 

g) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

h) Cópia do registro do Conselho Regional de Medicina – CRM e Certificado de Conclusão de Curso (Diploma), 

comprovando experiência mínima de 02 (dois) anos na área de atuação, e Certidão Negativa de Débitos junto ao 

CRM; 

i) Curriculum detalhado constando o histórico acadêmico e profissional do credenciado; 

j) Dados bancários com titularidade do interessado no credenciamento, sendo vedada a apresentação de conta 

poupança/salário; 

k) Relação especificando o serviço que o profissional esta apto a realizar, os horários dos atendimentos, capacidade 

instalada para atendimento (quantidade de atendimentos/periodicidade e prazo de entrega da demanda SESI/PR); 

l) Cópia do comprovante de concessão de Licença Sanitária. quando se tratar de atendimento nas dependências 

do credenciado; 

3.3 Processo de credenciamento: 

3.3.1 Após ser conferida a documentação pela Unidade, estando esta em conformidade com o Item 3.2 , o SESI 

Cianorte agendará e realizará visita técnica, por meio de seus profissionais, às dependências do credenciado para 

verificação das instalações físicas, dos materiais/equipamentos utilizados, do cumprimento das normas da vigilância 

sanitária, as condições de desinfecção e esterilização, execução dos serviços, bem como da validade dos alvarás de 

funcionamento. O prosseguimento do processo de credenciamento estará condicionado à aprovação dessas 

exigências Quanto ao agendamento e realização da visita técnic a, está se cumprirá quando da prestação 

EXTERNA (nas dependências do credenciado); em casos da  prestação só Interna (nas dependências do SESI 

ou  In Company, a visita técnica será formalizada, através dos referidos ANEXOS! 

a) A Análise do Certificado de Qualificação SESI/PR será efetuada pelo responsável técnico da Unidade; 

b) Na análise técnica, os quesitos avaliados receberão pontuação “0” (não cumpre), “1” (cumpre parcialmente) ou 

“2” (cumpre integralmente). Para efeito de aprovação, o profissional deverá receber pontuação “2” em todos os 

quesitos. Sendo aprovado, o SESI/PR emitirá um CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO SESI/PR, habilitando-o ao 

credenciamento (ANEXO III);  

c) A Unidade SESI deverá emitir a Deleção de Competênc ia, conforme Anexo VIII deste Edital;  

d) Caso não seja aprovado, o interessado poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação de indeferimento; 

e) A qualquer tempo o interessado poderá solicitar nova visita técnica para verificação dos itens anteriormente não 

conformes.  

 

4. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

a)  Atender aos clientes do SESI/PR, conforme celebrados nos Acordos de Níveis de Serviços – ANEXO IV; 
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b) Prestar serviços em local conveniente às partes, quais sejam, dependências da credenciada, internamente e in 

company, conforme necessidade de demanda indicada pelo SESI/PR; 

c) Apresentar à Unidade do SESI/PR na qual estiver credenciada, todo dia 21 (vinte e um) de cada mês, relatório de 

produção detalhado do serviço prestado citando a data de realização, quantidade, cliente, valores referentes aos 

serviços, dos atendimentos realizados, no período de 21 do mês anterior a 20 do mês corrente.  

d) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas 

de material de consumo e instrumentais necessários ao cumprimento deste credenciamento;  

e) Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal, quando necessário, se 

aplicável; 

f)  O atendimento inicial e reconsultas deverão ser de imediato, exceto casos de exames periódicos que poderão ser 

realizados em até 10 dias corridos, salvo em casos de urgência, hipótese em que o exame deverá ser agendado 

em, no máximo, 1 (um) dia útil; 

g) O SESI/PR não se responsabilizará pelo transporte e nenhum tipo de dano que possa ocorrer em unidades móveis, 

equipamentos e mobiliários de terceiros;  

h) Ter em suas instalações condições de acesso à internet banda larga e computador com capacidade acima de 1 GB 

(giga bytes) e impressora colorida; 

i) Utilizar os Procedimentos e Instruções de Trabalhos do SESI/PR (Modelo SESI em SST) para elaboração dos 

serviços contratados, aplicando o Sistema informatizado indicado pelo SESI para os serviços contemplados no 

sistema, realizando os cadastros que se fizerem necessário, conforme negociação prevista no Acordo de Níveis de 

Serviços; 

j) Nos casos de atendimento In Company que não tenha sido realizado diretamente no Sistema informatizado indicado 

pelo SESI, o profissional que executou o procedimento em meio físico ficará responsável pela inserção posterior 

dos dados no Sistema informatizado indicado pelo SESI; 

k) Realizar os serviços com rigorosa observância ao disposto no ANEXO VI - Especificações Técnicas  deste 

regulamento; 

l) Participar de treinamentos técnico-operacionais quando solicitado pelo SESI/PR. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO SESI/PR 

5.1 Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelo credenciado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após seu 

recebimento, observando-se os prazos estipulados neste termo de credenciamento. 

5.2 Registrar os serviços do credenciado no sistema de gestão de RPA, observando os procedimentos internos de 

pagamentos de Pessoas Físicas, especificando todos os detalhes dos serviços e conforme os dados constantes no Termo 

de Credenciamento. O pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil  do mês subsequente à da prestação do serviço. 

5.3 Fornecer treinamento e suporte técnico no Modelo SESI SST aos credenciados e treinamento técnico e operacional 

na utilização do Sistema informatizado indicado pelo SESI, mediante liberação de senha de acesso ao software, para os 

casos aplicáveis. Realizar o cadastro das empresas/trabalhadores/lotações e realizar a solicitação do atendimento no 

sistema, para liberar o uso do Sistema informatizado indicado pelo SESI e/ou repassar estes dados para o credenciado 

realizar o cadastro; 

5.4 Realizar o cadastro das empresas/trabalhadores/lotações no Sistema informatizado indicado pelo SESI ou delegar a 

realização conforme negociação no Acordo de Níveis de Serviços. 
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5.5 A credenciada que, a pedido do SESI/PR, prestar seus serviços nas dependências das empresas, ou seja, in 

company, cujo local de atendimento estiver situado a mais de 30 km da Unidade do SESI/PR solicitante, será ressarcida no 

valor de R$ 0,90 (noventa centavos) por km excedente dos 30 km (considerando, exclusivamente, a distância entre a 

unidade do SESI/PR e o local de atendimento, havendo também ressarcimento de valores relativos a pedágios), mediante 

prévia comprovação da despesa; 

5.6 Fazer a entrega dos documentos elaborados pelos credenciados aos clientes-indústria. 

 

6. PRAZO DE VIGENCIA 

6.1 O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 12 (doze) meses,  podendo qualquer 

profissional do ramo, durante este prazo e, desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, solicitar seu 

credenciamento. O prazo de vigência do Regulamento poderá ser prorrogado, a critério do SESI/PR, desde que haja a 

devida publicação desta prorrogação. As conseqüentes e eventuais prorrogações dos instrumentos contratuais de 

credenciamento serão objeto de Termo Aditivo. 

 

7. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS  

7.1 Dos valores devidos ao credenciado, serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção na 

fonte, quais sejam:  

a) INSS – retenção de 11% de INSS, limitado ao teto máximo vigente, conforme legislação; 

b) IR – retenção conforme disposto na tabela progressiva de IRRF vigente, conforme legislação; 

c) ISS – retenção de ISS conforme legislação do município onde o serviço for prestado, desde que não seja 

comprovado pelo credenciado o pagamento de tal imposto como autônomo naquele município. 

 

8. HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO E DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

8.1 O profissional será descredenciado nas seguintes hipóteses: 

a) Descumprimento das exigências previstas neste regulamento e no Termo de Credenciamento, oportunizada 

defesa prévia; 

b) Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais credenciados. 

8.2 A inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento sujeitará ao credenciado, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por prazo não 

superior a 02 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três últimos 

meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do, ensejando, a critério 

do SESI/PR, a rescisão do ajuste; 

b) Se o profissional estiver credenciado há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual total 

ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da importância apurada 

no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

8.3 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

8.4 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, contados a partir de sua 

aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI/PR. 



 
 
 
 

Processo nº. 6993/2012 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº. 1609/2012 

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-OC UPACIONAIS – PESSOA 
FÍSICA 

 
 

5/21 
 

 
 

8.5 Fica facultada a defesa prévia do credenciado, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

9. HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 30 

(trinta) dias de antecedência.  

9.2 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 08  

deste Regulamento. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O credenciado deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos exigidos, em original ou cópia, sendo que as 

certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso as validades 

das certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias da emissão da certidão.  

10.2 Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução juramentada. 

10.3 O SESI Cianorte - PR poderá alterar ou revogar o presente regulamento, a qualquer tempo, desde que justificado. 

10.4 O Termo de Credenciamento que será firmado não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo a 

credenciado responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados, em nada correlacionado com o SESI/PR. 

10.5 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Regulamento estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do SESI/PR para o ano em curso.  

10.6 O SESI/PR reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, efetuar visitas técnicas e/ou administrativas nas dependências 

do credenciado e gerar relatórios sucintos destas visitas, que deverão ser vistados pelo credenciado, atestando, desta 

forma, conhecimento do teor dos mesmos.  

10.7 O Termo de Credenciamento não exclui e/ou substitui a necessidade de elaboração de Acordo de Níveis de Serviços 

– ANEXO IV, os quais têm a finalidade de ajustar as condições específicas para a prestação dos serviços contratados, 

conforme o caso, individualmente com cada fornecedor.  

10.8 Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através dos e-mails: 

anay.mello@fiepr.org.br  / joseane.kavamura@pr.senai.br   

10.9 Os serviços credenciados não poderão ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte 

excepcionalmente. 

10.10 Fica estabelecida a obrigatoriedade do preenchimento dos prontuários clínicos especificando: tipo de material e 

técnica utilizada; registro de falta do paciente; das dificuldades de acesso (colaboração) do paciente, quando houver. 

10.11 Fica eleito o Foro Central da Comarca de Curitiba e Região Metropolitana, para dirimir dúvidas relativas aos termos 

de credenciamento. 

10.12 Os efeitos deste Credenciamento, de nº 1609/2012, contam-se a partir de sua publicação. 

 

Curitiba, 19 de outubro de 2012. 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE VISITA DE CONFORMIDADE TÉCN ICA 

 
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

 

 
Data da visita:                                                                        Hora:  
Serviços a serem prestados:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Responsáveis p/ visita de conformidade técnica: 
1. ______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
 

Outras considerações: Exemplo: visita realizada com 100 % conformidade 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Equipe Técnica                                                                                   Equipe Técnica 

 

Unidade SESI  
Rua  
Cidade  Paraná 
Telefone  

Profissional visitado para credenciamento: (Pessoa Física ) 

Nome:                                                                                                                 CRM: 
Rua  
Cidade  Paraná 
Telefone  

E-mail:  
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ANEXO II – MODELO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TE CNICA 

 

Questionamento 
Itens Verificados 

Observações do 
Profissional Pontuação 

NA 0 1 2 

1.Alvará: número e vigência            

2.Licença sanitária número e vigência, se aplicável            

3.Cadastro CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde) se aplicável e vigência             

4.Certificado de pessoa jurídica e vigência           

5. Responsável técnico do estabelecimento. CRM:           

6. Equipamento de informática nos consultórios para 
consulta informatizada, incluindo impressora para ASO e 
FCO. 

          

7.Acesso à internet banda larga e computador com 
capacidade acima de 1 GB (giga bytes) para utilização do 
Sistema informatizado indicado pelo SESI. 

          

8.Disponibilidade para treinamento na metodologia e 
Sistema informatizado indicado pelo SESI.           

9. Equipe para convocação e monitoramento dos 
atendimentos dos trabalhadores.(se aplicável)            

10 Equipe para cadastramento informatizado dos 
trabalhadores..(se aplicável)            

11.Espaço físico adequado para arquivamento dos 
prontuários médicos.  

          

12. Organização satisfatória do arquivo ativo e inativo.            

13.O acervo técnico comprova a experiência para o escopo.           

14.  Maca para atendimento do trabalhador na credenciada 
e/ou in company  

          

15.Mesa/escrivaninha compatível para equipamento de 
informática 

          

16.Cadeira giratória para profissional e cadeira fixa para o 
cliente. 

          

17.Ficha clínica ocupacional (FCO)           

18.Estetoscópio           

19.  Esfigmomanômetro           

20.  Otoscópio           

21. Abaixador de língua           

22.Escada de dois degraus p/ consultório           

23. Balança eletrônica ou balança com antropômetro           

24. Calculadora           

25. Fita métrica inelástica de encaixe           
26.Existe rotina para desinfecção dos 
equipamentos/mobiliário: exemplo- espéculos do otoscópio e 
de limpeza dos cojines do fone. 
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ANEXO III – MODELO DE CERTIFICAÇÃO SESI 

  

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO SESI/PR  

 

Credenciamento em Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho - SST 

                   

 

 

Certificamos que o profissional ____________________________________________ 

está qualificado tecnicamente para prestar serviços de Consulta Médica Ocupacional    ao 

SESI - CIANORTE / PR , uma vez que atende a todos os requisitos verificados em visita 

técnica realizada nesta data, de acordo com o Anexo  II ______ constante do regulamento para 

credenciamento em Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho - SST,  n° 1609/2012 

 

 

 

__________________, ______ de _________________ de 20XX. 

 

 

 

 

 

____________________________        ____________________________ 

Técnico/ responsável - SESI/PR             Gerente da Unidade SESI/PR 
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ANEXO IV- ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (ANS) 

 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Realização de CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL........................ .......... 

 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO:  (campo reservado para a descrição dos detalhes para a realização 

dos serviços, como dias da semana, horários, endereço, etc.) 

Responsabilidade da (Pessoa Física  - Nome do Profissional) . 

 

 

 

 

Responsabilidades do S ESI/PR (campo reservado para a descrição dos detalhes como cadastro das 

empresas e trabalhadores no Sistema informatizado indicado pelo SESI e liberação das guias de 

atendimento; interface com empresa para acompanhar os trabalhos, realização da entrega de 

documentos na empresa..) 

 

 

 

 

 

 

Este acordo firmado entre as partes tem validade a partir de sua data de assinatura até finalização do 

serviço descrito neste Acordo, e está em conformidade com o Termo de Credenciamento número 

____/20XX já estabelecido entre as partes, e representa o acordo comum entre elas para reger o nível de 

eficiência dos serviços credenciados. 

 

A mínima alteração em eficiência, uso ou qualquer outra informação somente terá validade após a 

alteração, e assinatura, deste acordo entre as partes e de comum acordo. 

 

As partes abaixo assinadas aceitam os termos aqui descritos e oferecidos, como regra de fornecimento, 

aceitando estes indicadores como validadores para penalidades e multa em caso de falhas no 

fornecimento, prevista no regulamento para o credenciamento número,  do SESI/PR.  

 

___________________________                                                         ___________________________              

   Assinatura do Credenciado                                                                          Assinatura do SESI/PR 
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ANEXO V - MODELO DE SOLICITAÇÃO E TERMO DE DECLARAÇ ÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

A UNIDADE SESI – CIANORTE / PR.  

 

 

Eu, _____________________________________profissional da área de MEDICINA, CRM:________ residente na Cidade 

de _____________________, Estado do Paraná, venho solicitar credenciamento para prestação de serviços de 

CONSULTA MÉDICA OCUPACIONAL , os quais poderão ser prestados nas dependências do SESI-PR,  das dependências 

do credenciado ou In Company, constantes do Objeto do Regulamento no município de CIANORTE. 

 

Contudo, proponho a essa entidade o credenciamento para prestação de serviços de Consulta Médica Ocupacional , 

acima referenciados e declaro que: 

 

a) Nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com material de consumo, instrumentais, encargos sociais, 

seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outros encargos necessários 

à perfeita execução do objeto do credenciamento; 

b) Que os preços/taxa de administração contratados são justos e certos, podendo sofrer reajuste apenas nas hipóteses e 

condições previstas no instrumento contratual, cuja minuta tenho conhecimento; 

c) Estou ciente e de acordo que os pagamentos pelos serviços prestados serão resultantes de: valores brutos constantes 

nas tabela constante do Anexo do Regulamento  que rege este Credenciamento, deduzidos  os encargos legais nele 

previsto; 

d) Examinei cuidadosamente o Regulamento do Credenciamento e seus anexos e tomei conhecimento de todos os seus 

detalhes e que com ele concordo e me submeto, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram 

devidamente esclarecidos; 

e) Que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos originais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

__________________, ______ de ____________________ de 20___. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Credenciado 
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ANEXO VI- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE CONSULTAS OCU PACIONAIS 
 

 
Responsabilidades do CREDENCIADO: 

a) Agendar as pré-consultas e consultas ocupacionais conforme Plano de Ação; 

b) Utilizar a instrução de trabalho do Modelo SESI em SST e o Manual da Ficha Clínica Ocupacional 

(FCO) do Sistema informatizado indicado pelo SESI para elaboração dos serviços de pré-consultas e 

consultas ocupacionais; 

c) Preencher e revisar os campos de identificação do trabalhador e da empresa-cliente SESI, atualizando 

os dados no cadastro da empresa-cliente SESI e no cadastro do trabalhador; 

d) Acessar no Sistema informatizado indicado pelo SESI a Ficha Clínica Ocupacional. No caso de 

atendimento in company, na ausência de computador, utilizar a ficha impressa e fazer o registro 

manual de todos os dados para posterior alimentação do sistema; 

e) Seguir as etapas de atendimento conforme o manual da Ficha Clínica Ocupacional (FCO) da consulta 

ocupacional do Sistema informatizado indicado pelo SESI; 

f) Realizar as consultas ocupacionais com o subsídio prévio do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) elaborado no Sistema informatizado indicado pelo SESI, relacionando por 

cargo, setor e função os desvios de saúde que devem merecer atenção; 

g)  Realizar as consultas ocupacionais necessárias (admissional, periódico, mudança de função, retorno 

ao trabalho e demissional) por funcionário, conforme prescrito no PCMSO; 

h) Proceder à anamnese clínica e ocupacional (atual e pregressa), realizar o exame físico completo e 

atentar durante todo o desenvolvimento da semiologia para sinais e sintomas possivelmente 

relacionados com riscos identificados na grade de exames médicos do PCMSO; 

i) Preencher todos os itens da Ficha Clínica Ocupacional (FCO), a saber: identificação do trabalhador, 

tipo de exame, hábitos de vida, antecedentes mórbidos, imunizações, anamnese ocupacional, história 

ocupacional atual, acidentes de trabalho, história clínica atual, exame físico, hipóteses diagnósticas e 

conclusão; 

j) Concluir pela aptidão ou inaptidão para a função proposta, informando ao empregado sua decisão e os 

motivos que a determinaram; 

k) Atestar a aptidão física e mental para a função pretendida pelo trabalhador através do Atestado de 

Saúde Ocupacional – ASO, de emissão obrigatória para cada um dos exames previstos no PCMSO; 

l) Preencher o ASO em 3 (três) vias que serão assinadas pelo empregado. A 1ª via será entregue à 

empresa-cliente SESI, a 2ª via ao empregado e a 3ª via será arquivada no local do atendimento junto 

ao prontuário médico; *  

m) Iniciar o tratamento de doenças diagnosticadas, encaminhando o empregado aos credenciados e/ou 

conveniados, ao SUS ou plano de saúde da empresa-cliente SESI, para acompanhamento e 

continuidade do tratamento; 



 
 
 
 

Processo nº. 6993/2012 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº. 1609/2012 

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-OC UPACIONAIS – PESSOA 
FÍSICA 

 
 

12/21 
 

 
 

n) Emitir em receituário ou formulário específico orientações ao empregador (restrições à atividade 

laboral, situações técnico ou legalmente incorretas a corrigir, riscos ambientais a neutralizar, etc.); 

o) Realizar todas as etapas da consulta ocupacional num intervalo mínimo de 15 minutos; 

p) Os dados da avaliação clínica e complementar, das conclusões e das medidas aplicadas registrados 

em Ficha Clínica Ocupacional (FCO) deverão ser arquivados em prontuário clínico individual, que fica 

sob responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. 

 
Responsabilidades do SESI/PR: 

a) Fornecer treinamento e suporte técnico no Modelo SESI SST aos credenciados e treinamento técnico e 

operacional na utilização do Sistema informatizado indicado pelo SESI, mediante liberação de senha 

de acesso ao software; 

b) Realizar ou delegar o cadastro das empresas/trabalhadores/lotações no Sistema informatizado 

indicado pelo SESI conforme negociação no Acordo de Níveis de Serviços; 

c) Monitorar o cadastramento das empresas clientes e trabalhadores no Sistema informatizado indicado 

pelo SESI quando realizado pelo credenciado; 

d) Monitorar a realização das pré-consultas, consultas ocupacionais e emissão de ASO. 

 
Responsabilidade da empresa-cliente do SESI 

a) Fornecer a relação nominal dos trabalhadores, imediatamente após a assinatura da proposta 

comercial, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: nome completo; RG; data de 

nascimento; sexo; naturalidade; estado civil; número de inscrição do trabalhador – NIT (PIS/PASEP); 

data de admissão; setor; cargo com o código brasileiro de ocupação (CBO/MTE); função; n° C.A. 

(Certificado de Aprovação - MTE) do E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual); FISPQ (Ficha de 

Informação de Segurança de Produtos Químicos) utilizada no processo industrial. Estas informações 

são necessárias para elaboração do serviço e os atendimentos só iniciarão após o recebimento das 

mesmas; 

b) Encaminhar os trabalhadores para realização de exames médicos admissionais no intervalo entre a 

assinatura do contrato e a elaboração do PCMSO com o último PCMSO realizado; 

c) Quando o PCMSO atual for entregue, os exames médicos serão adequados à nova condição do 

trabalhador; 

d) Encaminhar os trabalhadores para realização de exames médicos após a elaboração e implantação do 

PCMSO; 

e) Agendar e encaminhar os funcionários da empresa-cliente SESI para a realização dos exames e 

consultas, através de documentação competente, contendo o nome, número da carteira de identidade, 

setor, cargo e função exercida pelo trabalhador; 

f) Enviar o trabalhador para exame admissional antes do efetivo início do contrato de trabalho; 
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g) Comunicar ao SESI/empresa credenciada, mensalmente e por escrito, e enviar o trabalhador para as 

admissões, demissões, retorno ao trabalho após afastamento igual ou superior a 30 (trinta) dias e 

mudança de funções ocorridas em seu quadro funcional; 

h) Enviar o trabalhador que necessite de exames médicos ocupacionais para exame demissional, com 

tempo hábil, até a data da homologação da rescisão contratual; 

i) Comunicar à credenciada, com até 01 (um) dia de antecedência, a impossibilidade de comparecimento 

de seu funcionário no procedimento agendado. Em caso de não cumprimento deste prazo e 

consequente falta do funcionário no dia e horário agendado, já tendo a credenciada gerado bloqueio de 

agenda dos profissionais, a empresa-cliente SESI deverá pagar o custo do serviço objeto do presente 

contrato, de acordo com a tabela serviços vigente da credenciada; 

j) Efetuar o pagamento das consultas ocupacionais no prazo previsto; 

k) Efetuar o pagamento correspondente a re-emissão de laudos de exames médicos e atestados de 

saúde ocupacional (ASO); 

l) Responsabilizar-se pelo atendimento dos trabalhadores envolvidos em acidente de trabalho e doenças 

profissionais. 
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ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO ASO: 

 
 

Nome do empregado completo; 

Preencher setor, cargo e função; 

Sinalizar o tipo de exame; 

Preencher a exposição a fatores de risco/perigos conforme PCMSO; 

Listar todos os procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador (consulta ocupacional, exames de 
auxílio diagnóstico e data em que foram realizados); 

Sinalizar a conclusão (Apto ou Inapto) para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou 
exercia;  

Preencher o nome do médico coordenador com respectivo CRM, endereço e telefone; 

Preencher o nome do médico examinador com respectivo CRM, endereço e telefone da unidade de 
atendimento; 

Registrar a data de emissão do ASO, local e assinatura do médico examinador e carimbo contendo seu 
número de inscrição no CRM; 

Preencher a data corretamente e sem rasuras;  

Colher a assinatura do empregado no ASO; 

Não incluir dado ou registro fora do padrão ASO apresentado; 
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Não incluir restrição médica no campo de observações. Caso seja necessário, discriminar as restrições em 
folha de receituário para envio ao médico (a) coordenador (a) do PCMSO. 
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ANEXO VIII - DELEGAÇÃO COMPETÊNCIA - CONSULTAS OCUP ACIONAIS   

 
Delegação de Competência 

 

Eu, ___________________, Médico do Trabalho, CRM/__ ____,Coordenador do PCMSO das empresas do 

SESI Unidade CIANORTE ________________da Região Nor oeste em cumprimento a Legislação em vigor, 

Lei n° 3214 de 08 de junho  de 1978, NR-7, item 7.3.2, itens a e b , delego competência para a realização dos 

exames médicos ocupacionais previstos no PCMSO de todas as Empresas das quais sou Médico  

Coordenador,  ao médico (a) examinador (a) 

_________________________________________/CRM________________ 

 

                                                                             _____________,          de _____ de  20____ 

 

__________________________________ 

Nome 

Médico do Trabalho/CRM-__ _______ 
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ANEXO IX - RELATÓRIO PRODUÇÃO  – CONSULTA OCUPACIONAL 

 
Quadro de Consultas 

Nome do Credenciad o (Pessoa Física):  
Médico Examinador:  
Data:_____________  
 

Nº. Nome do trabalhador - RG 

Caracterização PCMSO 

Empresa 
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ANEXO X – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Termo De Credenciamento Referente Ao Regulamento Nº  XXXXXXX 

Processo Nº. XXXXXXXX  

 

Pelo presente instrumento de Termo de Credenciamento, de um lado, como CREDENCIANTE, o SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ, inscrito no CNPJ sob nº.03.802.018/_________, 

com sede em ________, Paraná, sito à Rua/Cidade/Estado e, de outro, como CREDENCIADO, 

______________________, inscrita no CPF sob nº. ____________________, sito à Rua/Cidade/Estado, ambos por seus 

representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto, em cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

I – O objeto do presente Termo de Credenciamento refere-se à prestação de SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA 

OCUPACIONAL, constantes no Regulamento de Credenciamento nº. 1609/2012 , especificamente no município de 

Cianorte. II – É parte integrante deste Termo de Credenciamento o Regulamento de Credenciamento nº. 1609/2012  e 

seus Anexos, que contém a tabela de preço do serviço, objeto do referido Regulamento. 

III – Em havendo conflito entre os termos do Regulamento e deste Termo de Credenciamento, prevalece o primeiro. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA 

I – O presente Termo de Credenciamento, no concernente a seu objeto e demais implicações, foi autorizado pelo Diretor 

Superintendente do SESI/PR, no Processo Interno nº. 12/006993, consoante documentação respectiva, integrante deste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - São obrigações do CREDENCIADO:  

a) Atender aos clientes do SESI/PR, conforme descrição deste Regulamento; 

b) Prestar os serviços nas suas dependências, ou na unidade SESI ou In Company , conforme necessidade de demanda 

indicada pelo SESI/PR;  

c) Emitir relatórios mensais de produção e entregá-lo na Unidade do SESI -- Cianorte /PR gestora dos serviço para 

realização da baixa no software S4, possibilitando a consolidação das informações, estando o pagamento condicionado à 

aprovação dos mesmos pelos profissionais do SESI/PR; 

d) Enviar à Unidade do SESI - Cianorte /PR, na qual estiver vinculada, todo dia 21 (vinte e um) de cada mês , a relação 

de atendimentos com os valores referentes aos serviços prestados no período de 21 do mês anterior a 20 do mês 

corrente .  

e) Assumir todas as despesas de material de consumo e instrumentais necessários ao cumprimento deste 

credenciamento; 

f) Respeitar o prazo de espera para atendimento inicial ou reconsulta dos pacientes de no máximo 20 (vinte) dias , salvo 

em casos de emergência, hipótese em que a consulta deverá ser agendada em no máximo 01 (um) dia.  

g) Ter em suas instalações condições de acesso à internet: equipamento (computador e impressora colorida) e rede;  

h) Realizar os serviços de Consulta Médica Ocupacional , com rigorosa observância ao disposto no ANEXO V; 



 
 
 
 

Processo nº. 6993/2012 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO SESI-PR Nº. 1609/2012 

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-OC UPACIONAIS – PESSOA 
FÍSICA 

 
 

19/21 
 

 
 

i) O SESI/PR não se responsabilizará pelo transporte e nenhum tipo de dano que possa ocorrer em unidades móveis , 

equipamentos e mobiliários de terceiros. 

 

II - São obrigações do CREDENCIANTE: 

a) Aprovar os relatórios de faturamento emitido pelo credenciado no prazo máximo de 03 (três)  dias úteis, após seu 

recebimento; 

b) Pagar ao Credenciado os valores especificados no ANEXO XI, do Regulamento nº 1609/2012 até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subseqüente após a prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

I – O prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento é de 12 (doze) meses , passando a vigorar a partir da data 

de sua assinatura, podendo por decisão das partes ser prorrogado, mediante Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

I – O profissional credenciado será pago proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, em conformidade com o 

constante no ANEXO VI, do Regulamento de Credenciamento de Serviços de Consulta Médica Ocupacional 

1609/2012, parte integrante deste Termo de Credenciamento.  

 

CLÁUSULA SEXTA- PENALIDADES  

I - A inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento sujeitará ao Credenciado, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por prazo não 

superior a 02 (dois) anos, nas formas adiante especificadas: 

a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dois por cento) da importância apurada durante os três últimos 

meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de descumprimento total ou parcial do Termo de 

Credenciamento, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

b) Se profissional estiver credenciado há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual total ou parcial 

justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da importância apurada no período de 

vigência contratual, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

II - A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

III - Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, contados a  partir de sua 

aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI/PR. 

IV – Fica facultada a defesa prévia do credenciado, no caso de descredenciamento ou aplicação de penalidades, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

I – O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido, por qualquer uma das partes, bastando para tanto a 

notificação à parte contraria com antecedência de 30 (trinta) dias. 

II – O presente termo de credenciamento poderá ser rescindido nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do item 

8 do Regulamento. 
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III – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurada a prévia e ampla 

defesa. 

IV – A rescisão motivada por inadimplemento de uma das partes acarretará a esta a aplicação das penalidades previstas na 

cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

I – O presente Termo de Credenciamento poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em 

parte excepcionalmente, ficando neste caso o credenciado responsável integralmente por todos os atos praticados pelo 

subcontratado. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 

I – Este Termo de Credenciamento não implica nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo o credenciado 

responsabilidade única, exclusiva e total pelo serviço prestado, em nada correlacionado com o SESI/PR. 

II – O SESI/PR não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, 

previdenciária e securitária, e decorrentes da execução do presente Termo de Credenciamento, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente, ao credenciado. 

 III – O credenciado manterá, durante toda a execução do Termo de Credenciamento, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas para o credenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

I – As partes elegem o Foro Central da Comarca de Curitiba e Região Metropolitana, para dirimir qualquer dúvida oriunda 

deste Termo de Credenciamento. 

 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o presente em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

Curitiba, ___ de _____________ de 200X. 

 

 

 

 

 

Credenciante                Credenciado  
 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 

Nome: 
CPF: 

 
 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO XI – TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS 

 
                                                                                     CIANORTE 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS-  Valor unitário R$ 

Consulta ocupacional (admissional, periódico, mudança função, retorno trabalho e demissional) R$ 19,00 

 
 
 


