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O Serviço Social da Indústria – SESI-PR, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida 

Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente publicado no 

D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 

01/07/2011, e com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

2.1 A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificados no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública 

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP. 

2.2 Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da 

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3 O SISTEMA FIEP não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais 

diferentes dos referidos no (subitem 2.1), indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário 

estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 No dia da sessão de abertura, NÃO DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena 

de aplicação do item 3.3 deste Edital, o representante da proponente deverá se apresentar para registro, 

munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação. 

b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para rubricar os 

documentos das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 

receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 

acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou 

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada. 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

d) 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. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados. 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício.  

3.3 A não apresentação da documentação relacionada no item 3.2 acima, a incorreção do documento ou a 

ausência do representante não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da 
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proponente. Contudo, não será aceita manifestação em nome da proponente neste certame. 

3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 4, deste 

preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a 

Comissão de Licitações do Sistema FIEP deverá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia 

da sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do documento original. Neste caso, 

a autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

3.5 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.5.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

3.5.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário.  

3.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o SISTEMA FIEP. 

3.5.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 

site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.     

3.5.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.5.6 Empresas consorciadas. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser apresentado no local, dia e hora, indicados no 

ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte 

inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 
 

PARTICIPAÇÃO PARA O LOTE XXXX 
 

 

4.2 A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo citados: 

a) Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, redigida obrigatoriamente em 

papel timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

b) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por representante legal ou por constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

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

da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 

de outubro de 2014  e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias. 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá 

contemplar também o ICMS; 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 4.2 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i)  Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

j) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na 

Cidade sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data 

de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

l) 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. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados. 

m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de 

seu funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 

atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo 

ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos”, conforme modelo 

constante do ANEXO VII; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

4.3 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 corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

4.4 Os documentos de que trata o item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II do Edital devem ser 

da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que 

respeita  ao documento descrito no item “d”. 

4.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas 

no item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente.   
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5. DOCUMENTOS DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO: 

Para o caso de a proponente ser formada por consórcio, deverão ser observadas as seguintes regras, sem 

prejuízo de outras existentes no restante do Edital: cada participante do consórcio deverá atender individualmente 

às exigências constantes no item 4 do Edital e subitens, e os documentos a seguir dispostos: 

5.1 Termo de constituição de consórcio, devidamente assinado, por instrumento particular, contendo, no mínimo 

(modelo constante do Anexo VII do Edital); 

I. Denominação do consórcio; 

II. Qualificação dos consorciados; 

III. Composição do consórcio, respectivas participações dos integrantes e compromisso futuro quanto à 

participação de cada integrante na prestação do serviço; 

IV. Organização do consórcio; 

V. Objetivo do consórcio; 

VI. Indicação da empresa líder que será responsável pelos entendimentos que envolvam o consórcio junto à 

CONTRATANTE, até a data da assinatura do Instrumento de Contrato; 

VII. Outorga pelas integrantes do consórcio de poderes expressos irretratáveis e irrevogáveis para a empresa líder 

representá-las, em juízo ou fora dele, em todos os atos relativos a Licitação e à assinatura do Instrumento de 

Contrato, podendo, para tanto concordar com condições, transigir, renunciar a direitos, compromissar-se e 

assinar quaisquer papéis e documentos; 

VIII. Obrigação de responder solidariamente, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em todas as 

questões que concernem a Licitação. 

5.2 No caso de ser a proponente em consórcio restar HABILITADA para licitação, antes da assinatura do Instrumento 

de Contrato, o Termo de Constituição de Consórcio deverá ser apresentado por instrumento público. 

5.3 A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio; 

5.4 Não há limite de número de consorciados para a constituição do consórcio; 

5.5 Nenhuma proponente poderá participar de mais de um consórcio, ainda que por intermédio de suas Afiliadas; 

5.6 Caso uma proponente ou uma de suas Afiliadas participe de um consórcio, ficarão ambas impedidas de participar 

isoladamente desta Licitação; 

5.7 Não será admitida a substituição, a retirada, a exclusão ou a inclusão de consorciados ao longo do processo de 

análise dos documentos de licitação, até que seja assinado o Instrumento de Contrato. 

5.8 A responsabilidade solidária dos consorciados cessará, para fins das obrigações assumidas em virtude deste 

Regulamento de Licitação:  

a) No caso de o consórcio ter sido habilitado, após o término da execução dos serviços Contratados; 

b) No caso de o consórcio ter sido inabilitado, após o trânsito em julgado da decisão emitida pela Comissão de 

Licitações. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste Edital, em 

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 
 

PARTICIPAÇÃO PARA O LOTE XXXX 
 

 

6.2 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa 

proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função, contendo as 

seguintes informações: 

a) Especificação do(s) objeto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

 

6.3 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a 

utilização de transporte(s)/frete(s) necessário(s) ao alcance da realização do objeto do certame. 

6.4 A proposta deverá ter como prazo de validade mínimo o estabelecido no ANEXO II, contado da data de sua 

apresentação. 

6.5 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

atos complementares ao edital; 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SISTEMA FIEP, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma 

integral e irretratável. 

6.6 A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão de Licitações do 

SISTEMA FIEP e por técnicos designados para tal fim. 

6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular 

andamento do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor 

zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, de modo a evitar o “jogo de planilhas”.   

6.8 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo 

Sistema FIEP, ou 

b) valor orçado pelo Sistema FIEP. 

6.9 Os  valores para cada um dos itens das propostas apresentadas,  serão analisados  tomando-se por  base os 

valores constantes das planilhas que estão junto aos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, disponíveis no 

site informado no ANEXO II.  

6.10 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

7. PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

7.1 Abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão 

examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, assim 

como os envelopes de N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas habilitadas. 

7.2 A Comissão de Licitação efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos 

cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do certame, haja vista a 

impossibilidade de participação. 

7.3 Às empresas inabilitadas, serão devolvidos os envelopes de Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, fechados, 

mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

7.4 A Comissão de Licitações, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

podendo marcar na oportunidade data e horário para nova reunião, ocasião em que serão proclamados os 

habilitados e abertos os envelopes contendo a proposta comercial. 

7.5 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, 

não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza. 

7.6 Com base no Art. 16, do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, será 

facultado à Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, 

contendo PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores 

preços unitários por item, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se 

necessário. 

 

8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), qualquer pessoa, 

através de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP, fax ou e-mail constantes 

no ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

8.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 7.1, não será considerada a data de abertura do 

certame. 

8.3 Poderá à Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

8.4  Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada 

nova data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site 

www.fiepr.org.br/licitacao/html, se a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

8.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital.   

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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9.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.2 A Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, 

solicitando das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, 

prospectos, amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da definição do 

julgamento deste certame. 

9.3 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas. Havendo propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de 

condições, o SISTEMA FIEP procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão 

pública. 

9.4 Será admitido apenas 01(um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.5 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para 

o entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o SISTEMA FIEP e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

10. RECURSOS 

10.1 Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

10.2 Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de propostas e após o resultado caberão os 

recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente 

de Licitações do SISTEMA FIEP, que os submeterá à análise da Autoridade Competente. 

10.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

10.4 Os recursos poderão ser julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua 

interposição, por autoridade competente. 

10.5 O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa, redigidos em português, sem rasuras, 

fundamentados e assinados por representante legal, observados os prazos legais. 

 

11. ADJUDICAÇÃO 

11.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html e oficiado às Empresas 

participantes através dos endereços de e-mails informados pelas proponentes. 

 

12. PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será realizado no prazo e condições especificadas no ANEXO II, a contar da data de conclusão 

do objeto a prestação de serviço(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a 

aprovação dos serviços, pelo Gestor do Contrato do SISTEMA FIEP. 

12.2 Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

12.3 O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SISTEMA FIEP, conforme dados constantes 

do ANEXO II. 

12.4 A aprovação do(s) objeto(s) licitado dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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conferência, sendo que a assinatura do comprovante da conclusão do(s) objeto(s) licitado não implica na sua 

aprovação. 

 

13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

13.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a prestação de serviço(s). 

 

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

14.1 O SISTEMA FIEP formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

14.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceita-lo, dentro de 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não 

aceita, sujeitará está às penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

14.3 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

SISTEMA FIEP, cumpridas as obrigações constantes em cláusula contratual. 

14.3.1 É vedada a subcontratação, mesmo que de forma parcial, para os serviços de Ps (PPRA/PPP E 

PCMSO/PPPA).  

14.4 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento 

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SISTEMA FIEP. 

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por 

cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 

mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SISTEMA FIEP, independentemente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SISTEMA FIEP a comprovar a impossibilidade da 

prestação do objeto, nos prazos estipulados;  

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SISTEMA FIEP; 

15.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 

contrato ou pela Fiscalização do SISTEMA FIEP;  

15.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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15.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 

15.1.11 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 

16.2 Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, “15.1.10” e “15.1.11”, a parte 

inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

16.3 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

aplicação das sanções previstas no item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

17. SANÇÕES E PENALIDADES 

17.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

17.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não 

atendimento as solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP e nos casos de infrações de menor gravidade; 

17.3 Será cabível pena de multa: 

16.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão 

contratual; 

16.3.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

objeto contratado e ensejando, a critério do SISTEMA FIEP, a rescisão contratual; 

16.3.4 Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

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, poderá ser aplicada a penalidade de 

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 

20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

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

17.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a 

partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a 

critério do SISTEMA FIEP. 

17.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

17.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

17.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento, o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

17.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 
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(cinco) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados 

da intimação do ato. 

 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

18.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à 

retenção na fonte, nos percentuais discriminados no ANEXO II, quando for o caso. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  

19.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 

penalidades previstas no item 16, deste Edital. 

19.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

19.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 

o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SISTEMA 

FIEP a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

19.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SISTEMA FIEP poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

demais proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP. 

19.5 Fica assegurado ao SISTEMA FIEP o direito de: 

a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante 

informação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e 

quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do 

art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, dando ciência aos 

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias corridos, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a 

afetar a formulação das propostas. 

19.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SISTEMA FIEP ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

19.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 

SISTEMA FIEP, durante a(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, não 

lhe cabendo nenhuma indenização por parte do SISTEMA FIEP. 

19.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a 

qualquer título. 

19.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir ou readequar o objeto deste edital que não estejam de acordo 

com as especificações e padrões de qualidade exigidos no  Edital, sem ônus para o SISTEMA FIEP. 

19.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-à o dia do inicio e incluir-se-à o do vencimento, e serão considerados os dias 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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consecutivos, no dia e hora mencionada no ANEXO II. 

19.11 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste edital estão previstos em dotação 

orçamentária para o ano em curso, do SISTEMA FIEP conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

19.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SISTEMA FIEP poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

19.13 Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem inabilitadas ou em caso de 

inversão do procedimento sejam desclassificadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SISTEMA FIEP poderá 

providenciar a sua destruição. 

19.14 Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalecem os termos do 

Edital. 

 

20. FORO 

20.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO II, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

 

Curitiba, 28 de agosto de 2018 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – 
PARANAGUÁ e RIO BRANCO DO SUL  

 
LOTE 01 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – SST 
 

 
SERVIÇOS DE SST: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA/PERFIL 
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP; PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL – PCMSO/ PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE PERDAS AUDITIVAS – PPPA; CONSULTA 
OCUPACIONAL; CONSULTA COM ESPECIALISTAS; FISIOTERAPIA; AVALIAÇÃO OSTEOMUSCULAR / 
MUSCOESQUELÉTICA; PSICOLOGIA; 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 / MAMOGRAFIA / DENSITOMETRIA ÓSSEA; AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - ESPAÇO 
CONFINADO; AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – TRABALHO EM ALTURA; SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE: 
MEDICINA DO TRABALHO; ENFERMAGEM DO TRABALHO; ENGENHARIAS; FISIOTERAPIA; 
FONOAUDIOLOGIA; PSICOLOGIA E ASSESSORIA EM IMPLANTAÇÃO DE CIPA. 
 

LOTE SST 
VIDAS 

ATENDIDAS 

Lote Min – Qtde. 6.325  

Lote Max – Qtde. 3.850 

Desconto Max % 

 

 
LOCAIS DE ATENDIMENTO (contemplando suas áreas de abrangência) 

 

1 PARANAGUÁ 

2 RIO BRANCO DO SUL 

 
Prestar serviços em qualquer dos municípios identificados na Área de Abrangência, sendo que estes poderão ser 
executados nas: 

a) Unidades SESI-PR (somente para as unidades que possuírem estrutura física compatível para 
execução dos serviços licitados);  

b) Nas dependências do licitado (própria e/ou subcontratado) e/ou;  
c) In company (tendo como meio unidade móvel), conforme a seguinte área de abrangência: 

 
Área de abrangência: Antonina; Guaraqueçaba; Guaratuba; Matinhos; Morretes; Paranaguá; Pontal Do Paraná; 
Adrianopolis; Almirante Tamandaré; Bocaiúva do Sul; Cerro Azul; Dr. Ulisses; Itaperuçu; Rio Branco do Sul; 
Tunas do Paraná. 
 

Valor estimado ano do LOTE 1 = R$ 896.005,92 
 

A forma de julgamento para o Lote 1 se dará pelo: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%), QUE 
RESULTARÁ NO MENOR PREÇO 

1. O desconto ofertado pela proponente será aplicado de forma linear (equitativa) nas tabelas de 
propostas de preços do presente Edital, disponível no site do Sistema Fiep. 

2. Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens 
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LOTE 02 
EXAMES LABORATORIAIS 

 

 
EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS E DE CITOLOGIA E 

ANATOMOPATOLOGIA 
 

 
CH MAXIMO:  0,25 

 

 
LOCAL DE ATENDIMENTO (contemplando suas áreas de abrangência) 

 

1 PARANAGUÁ 

 
1) Prestar serviços em qualquer dos municípios identificados na Área de Abrangência, sendo que estes 

poderão ser executados nas: 

a) Unidades SESI-PR (somente para as unidades que possuírem estrutura física compatível para 
execução dos serviços licitados);  

b) Nas dependências do licitado (própria e/ou subcontratado), e/ou; 
c) In company conforme a seguinte área de abrangência: 
 

Área de abrangência: Antonina; Guaraqueçaba; Guaratuba; Matinhos; Morretes; Paranaguá; Pontal Do Paraná. 

 
 

 

Valor estimado ano do LOTE = R$ 41.000,00 
 
 

A forma de julgamento para o Lote 2 se dará pelo: MENOR CH APRESSENTADO, QUE RESULTARÁ NO 
MENOR PREÇO 

1. O desconto ofertado pela proponente será aplicado de forma linear (equitativa) nas tabelas de 
propostas de preços do presente Edital, disponível no site do Sistema Fiep. 

2. Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 25 de setembro de 2018 – 14:00 horas 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Sala de Licitações 

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial (Envelope 02) 

2.1 Apresentar a planilha de precificação descrita no Anexo I para cada lote proposto. 

 O proponente deverá informar na capa do envelope para qual lote esta participando; 

 Caso o proponente participe de mais de um Lote, deverá ser apresentado em envelopes diferentes e 
identificados para cada Lote. 

 

3. Prazo de validade da proposta  

No mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 

4. Requisitos complementares para habilitação (Envelope 01) 

4.1 O proponente deverá informar na capa do envelope para qual lote esta participando; 
4.2 Caso o proponente participe de mais de um Lote, deverá ser apresentado em envelopes diferentes e 

identificados para cada Lote. 
 

4.3 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO LOTE: SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – SST (SOMENTE 
PARA LOTE 01) 

4.3.1 Deverá apresentar Registro da Pessoa Jurídica ou inscrição do estabelecimento dos Conselhos 
Regionais abaixo identificados, e comprovante de pagamento da anuidade (ou certidão negativa de 
débitos) junto aos mesmos, sendo: 

a) Conselho Regional de Medicina (CRM); 
b) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU); 
c) Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO); 
d) Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO); 
e) Conselho Regional de Enfermagem (COREN), e; 
f) Conselho Regional de Psicologia (CRP). 

Observação: Caso os documentos das letras “c a f” sejam de consorciadas ou subcontratadas, 

estes deverão vir acompanhados de contrato de prestação de serviço junto a proponente 
participante, na sua forma original ou copia autenticada, ou ainda, copia simples acompanhada do 
original para autenticação da Comissão de Licitação. 

 

4.3.2 Deverá apresentar Registro de Responsável Técnico pelo Estabelecimento perante os Conselhos 
Regionais: de Medicina e Engenharia e Arquitetura, sendo: 

a) Conselho Regional de Medicina (CRM); 
b) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU). 
 

4.3.3 Deverá apresentar Registro de Responsabilidade Técnica do PGRSS – Programa de 
Gerenciamento de Resíduos de Saúde, junto ao Órgão Competente; 
 

4.3.4 Deverá apresentar os documentos de funcionamento da empresa participante, da consorciadas e 
subcontratadas, no que couber, conforme segue: 
a) Alvará de funcionamento da empresa; 
b) Licença Sanitária, vigente; 
c) Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 
 

4.3.5 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado na folha 
timbrada da emitente e com assinatura do representante, comprovando experiência na prestação de 
serviços de Segurança e Saúde no Trabalho; 
 

4.3.6 Declaração de Seguro de acidentes pessoais, conforme ANEXO V; 
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4.3.7 Declaração de aceitação do resultado do julgamento de habilitação a ser proferido pela Comissão 

de Licitação, conforme o contido no ANEXO VI. 
*A falta da apresentação da Declaração de Aceitação descrita no ANEXO VI não acarretará a inabilitação 
da empresa proponente, tal recurso visa somente a celeridade processual. 

 
4.4 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO LOTE: EXAMES LABORATORIAIS (SOMENTE PARA O LOTE 02) 

4.4.1 Deverá apresentar Registro da Pessoa Jurídica ou inscrição do estabelecimento junto a um dos 
Conselhos Regionais abaixo identificados, e comprovante de pagamento da anuidade (ou certidão 
negativa de débitos) junto aos mesmos, sendo: 
a) Conselho Regional de Medicina (CRM), ou; 
b) Conselho Regional de Farmácia (CRF), ou; 
c) Conselho Regional de Biomedicina (CRBM). 

 
4.4.2 Deverá apresentar Registro de Responsável Técnico pelo Estabelecimento perante os Conselhos 

Regionais: de Medicina; ou Conselho Regional de Farmácia ou Conselho Regional de Biomedicina, 
sendo: 
a) Conselho Regional de Medicina (CRM), ou; 
b) Conselho Regional de Farmácia (CRF), ou; 
c) Conselho Regional de Biomedicina (CRBM). 

 
4.4.3 Deverá apresentar Registro de Responsabilidade Técnica do PGRSS – Programa de 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde, junto ao Órgão Competente; 
 

4.4.4 Deverá apresentar os documentos de funcionamento da empresa participante, da consorciadas e 
subcontratadas, no que couber, conforme segue:  
a) Alvará de funcionamento da empresa; 
b) Licença Sanitária; 
c) Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

 
4.4.5 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado na folha 

timbrada da emitente e com assinatura do representante, comprovando experiência na prestação de 
serviços de análises laboratoriais; 
 

4.4.6 Declaração de Seguro de acidentes pessoais, conforme ANEXO V; 
 

4.4.7 Declaração de aceitação do resultado do julgamento de habilitação a ser proferido pela Comissão 
de Licitação, conforme o contido no ANEXO VI. 
*A falta da apresentação da Declaração de Aceitação descrita no ANEXO VI não acarretará a inabilitação 
da empresa proponente, tal recurso visa somente a celeridade processual. 

 

 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Publica nº. 702/2018 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 

E-mail: nadia.santos@sistemafiep.org.br  

Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 21/09/2018 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 24/09/2018 às 18:00 horas. 

 

6. Critério de julgamento  

6.1 Para o Lote 01: 

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%), QUE RESULTARÁ NO MENOR PREÇO 

1. A planilha de precificação indicada no item 2 do Anexo II deverá considerar todos os itens que compõe o 
Lote cotado, devendo ser respeitado o valor unitário inicial por procedimento. Caso o valor do item seja 
cotado superior ao preço máximo unitário fixado na planilha de precificação, a proponente será 

mailto:nadia.santos@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 
2. O desconto ofertado pela proponente será aplicado de forma linear (equitativa) nas tabelas de propostas 

de preços do presente Edital, disponível no site do Sistema Fiep. 
3. Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens 

 
6.2 Para o Lote 02 

MENOR CH APRESENTADO, QUE RESULTARÁ NO MENOR PREÇO 

1. A planilha de precificação indicada no item 2 do Anexo II deverá considerar todos os itens que compõe 
o Lote cotado, devendo ser respeitado o valor unitário inicial por procedimento. Caso o valor do item 
seja cotado superior ao preço máximo unitário fixado na planilha de precificação, a proponente será 
desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 

2. O desconto ofertado pela proponente será aplicado de forma linear (equitativa) nas tabelas de 
propostas de preços do presente Edital, disponível no site do Sistema Fiep. 

3. Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens 
 
 

7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva 

Nota Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente 

conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de 

depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do 

Sistema FIEP. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Sistema 

de Compras do Sistema FIEP - http://compras.fiepr.org.br, pois o pagamento ocorrerá somente na conta 

cadastrada. 
c) Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer 

motivo atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e 

o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus 

adicional para o CONTRATANTE. 

d) O pagamento dos Programas serão efetuados mediante protocolo de entrega dos Programas na 

unidade SESI demandante, e, se de acordo com as Ordens de Serviço emitidas obedecendo a seguinte 

proporção: 42% quando da entrega do PPRA, 4% do valor quando da entrega do PPP, 14% quando 

entregue o PCMSO, 11% quando da entrega do PPPA, 16% quando da entrega do Relatório Anual do 

PCMSO e 13% quando da efetiva entrega do Relatório Anual de PPPA. 

e) As consultas serão pagas de maneira unitária, conforme emissão do Relatório ASOs (Atestado de 

Saúde Ocupacional) por período gerado pelo sistema informatizado indicado pelo SESI. 

f) Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser 

emitida com data do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e 

entregue no endereço da CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 
g) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões 

Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 

validade no momento de sua apresentação, sob pena de retenção dos valores, até a regularização. 
h) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 

123/2006 e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 

Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 

2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 

Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 
 

*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 

 

8. Dados para o faturamento 

A unidade do SESI-PR demandante irá indicar o CNPJ para faturamento  

 

9. Locais de Prestação de Serviço 

Para o Lote 01 

http://compras.fiepr.org.br/
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Área de abrangência: Antonina; Guaraqueçaba; Guaratuba; Matinhos; Morretes; Paranaguá; Pontal Do 

Paraná; Adrianopolis; Almirante Tamandaré; Bocaiúva do Sul; Cerro Azul; Colombo; Dr. Ulisses; Itaperuçu; 

Rio Branco do Sul; Tunas do Paraná. 

 

Para o Lote 02 

Área de abrangência: Antonina; Guaraqueçaba; Guaratuba; Matinhos; Morretes; Paranaguá; Pontal Do 

Paraná. 

 

10. Formalização da Contratação 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS), conforme MINUTA (ANEXO V). 

a) Será OBRIGATÓRIO, para fins de contratação e IMPRESCINDÍVEL para fins de pagamento, por 

parte do(s) licitante(s) vencedor(es): 

 Cadastro no link http://compras.fiepr.org.br, que deverá ser realizado no prazo de até 02 (dois) 

dias úteis após a data de abertura da sessão, citada no Item 01 deste Anexo.  

 Inclusão dos dados da(s) nota(s) fiscal(is) no link http://compras.fiepr.org.br,  

b) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o 

Edital. 

 

11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 

pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 

123/2006 e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 

Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 

2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 

Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

 

12. Recursos orçamentários  

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 

orçamentária do SISTEMA FIEP, para o ano em curso, previsto no processo 13053/2018. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação 

13.1 Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para dar início à execução dos serviços, contado 
a partir da data de assinatura do contrato de prestação de serviços. 

13.2 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. A 
eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato poderá ser ajustada, em períodos sequenciais 
limitados a 60 (sessenta) meses, desde que oficializado mediante termo aditivo aprovado pelas partes. 

13.3 Caso o prestador de serviços contratado não tenha interesse em renovar o contrato, deverá ser solicitado 
a rescisão com 60 (sessenta) dias de antecedência, da data do vencimento 
 

14. Reajuste contratual 

 

a) Na hipótese da execução dos serviços for por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o 

reajuste mediante aplicação de índices do INPC-IBGE utilizando a seguinte fórmula: 

 

R = V * (I – Io) / Io  

 

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 

proposta, pro rata dia; 

http://compras.fiepr.org.br/
http://compras.fiepr.org.br/
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I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

  

b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 

abertura do presente certame. 

c) O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas 

mensais do cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

15. Visita Técnica 

15.1 A proponente classificada em 1º lugar será avisada quanto à visita técnica a ser realizada nas suas 
dependências; 

15.2 A comunicação será efetuada através de Comunicado, publicado no site, indicando data horário e local; 
15.3 Esta visita tem a função de verificar as instalações físicas, materiais/equipamentos utilizados, o 

cumprimento das normas da vigilância sanitária, de acordo com os serviços a serem prestados, os quais 
serão validados através da aplicação dos formulários (Anexos de Verificação Técnica). 

15.4 Será solicitada a entrega de documentação complementar dos profissionais executores dos serviços 
elencados conforme ANEXO IX - Relação dos técnicos responsáveis, (executores dos serviços 
elencados), com respectivos Contratos de trabalho (CLT) ou Contrato de prestação de serviços para 
profissionais autônomos, e Certidão Negativa de Débito-CND, perante o Conselho Regional de cada Área 
referente a sua graduação.  

15.5 Quando da realização dos serviços por meio de subcontratação (apresentar o contrato de prestação de 
serviços de pessoa jurídica para pessoa jurídica e alvará da referida empresa); 

15.6 A empresa deverá apresentar, identificando no que tange a prestação dos serviços (documentos 
específicos), aos lotes pretendidos: 
15.6.1 EXCLUSIVO LOTE SST - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE (LOTE 01)  

a) Unidade Móvel de Atendimento – UMO – licença sanitária e capacidade de atendimento, identificando 
os serviços que poderão ser executados nesta como: Consulta Clínica Ocupacional; Audiometria; 
Teste de Visão; Coleta Laboratorial (quando aplicável); EEG; ECG; Espirometria.  

b) Certificado de calibração dos equipamentos utilizados bem como as demais liberações de uso 
exigidas legalmente, pelos órgãos competentes; 

c) Apresentar o Registro de Qualificação de Especialistas – RQE, de acordo com Resolução do 
Conselho Federal de Medicina 1785/2006 para os MÉDICOS ESPECIALISTAS  

15.6.2 EXCLUSIVO LOTE EXAMES LABORATORIAIS (LOTE 02) 

a) Veículo para Coleta de Exames Laboratoriais in company (não necessariamente uma UMO); 
b) Certificado de calibração dos equipamentos utilizados bem como as demais liberações de uso 

exigidas legalmente, pelos órgãos competentes. 
 

 

16. Documentos Complementares 

 Documentação Complementar  
 

17. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SISTEMA FIEP 

 

 

 

 

A ______________ com sede e foro na ______________ (rua,etc) da cidade de _________________ Estado 

___ por seu ______________ (cargo) Sr(a). _______________________, que a esta subscreve, vem solicitar a 

sua participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. XXX/201X. 

         

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital da referida Licitação. 

 

Outrossim, informamos o e-mail (informar e-mail da empresa) e o telefone (informar telefone da empresa) 

que poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SISTEMA FIEP e nossa empresa, para as 

questões decorrentes deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Concorrência Pública nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, 

transportes em geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens 

no prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SISTEMA FIEP a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das 

entidades do SISTEMA FIEP. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SISTEMA FIEP. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

 
 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR 

E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Pelo presente termo, a CONTRATADA se compromete a prestar serviços de SEGURANÇA E SAÚDE – 

PARANAGUÁ E RIO BRANCO DO SUL. 

1.2 A presente contratação tem como fundamento o Edital referido em epígrafe e o Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI-PR. 

1.3 Em havendo contradição entre os termos deste contrato e do Edital, prevalece o Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1 COMPETE À CONTRATADA: 

2.1.1  Atender aos clientes do SESI/PR, conforme celebrado em Contrato; 

2.1.2 Prestar o atendimento quanto ao serviço solicitado conforme Ordem de Serviço, emitida pelo SESI-PR, o 

qual definirá onde se dará o atendimento: nas dependências da Unidade SESI-PR; nas dependências da 

empresa licitada; e/ou in company. 

2.1.3 Para o atendimento in company a empresa deverá possuir no mínimo 01 (uma) Unidade Móvel – UMO 

própria, compatível a execução dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho; 

2.1.4 Preencher os dados no sistema informatizado indicado pelo SESI/PR. Os dados considerados 

inconsistentes deverão ser corrigidos pelas empresas ganhadoras do certame e validados pelo SESI/PR 

para viabilizar o pagamento no mês subsequente; 

2.1.5 Realizar a entrega dos Programas elaborados à equipe técnica da unidade SESI-PR demandante do 

serviço;  

2.1.6 As empresas ganhadoras do certame deverão apresentar junto à Unidade do SESI-PR na qual estiver 

vinculada, até o dia 05 (cinco) de cada mês, relatório detalhado do serviço prestado no período entre os 

dias 01 a 31 do mês de prestação de serviços, citando a data de realização, quantidade, cliente, valores 

referentes aos serviços prestados; 

2.1.7 Após o SESI-PR aprovar o valor cobrado pelos serviços, a empresa ganhadora do certame, deverá emitir e 

entregar a Nota Fiscal de Prestação de Serviços até o dia 15 de cada mês.  

2.1.8 A Nota Fiscal deverá especificar a Unidade do SESI-PR geradora do serviço, com o respectivo CNPJ, 

devendo possuir as seguintes informações:  

I. Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa jurídica atende aos requisitos do artigo 148 da 

Instrução Normativa MPS/SRF nº 03, de 14/07/2005; 
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II. Indicação do número de procedimentos realizados e data da realização do serviço; 

III. Número do contrato, local (cidade/unidade) da prestação dos serviços; 

IV. Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação vigente; 

V. Banco, número da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, exclusas contas 

de poupança. 

2.1.9 Entregar mensalmente, juntamente com a nota fiscal mensal, os documentos previstos no item 6.4 letras 

“d” a “i”, bem como o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços e as respectivas 

retenções tributárias, bem como cópias das guias de recolhimento de FGTS do pessoal contratado pelo 

regime celetista, que porventura preste serviço ao SESI-PR. A ausência de apresentação de qualquer um 

dos documentos referidos nesta alínea acarretará na aplicação das penalidades previstas em Edital. 

2.1.10 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 objeto licitatório;  

2.1.11 Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal, quando necessário;  

2.1.12 Assumir exclusivamente as responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e 

pagamentos, relativos a obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais prestadores dos 

serviços, qualidade do material / instrumental utilizados para a prestação do serviço e manutenção/conserto 

dos equipamentos utilizados para a realização dos serviços; 

2.1.13 Ter em suas instalações condições de acesso à internet banda larga e computador com capacidade acima 

de 2 GB (giga bytes) e impressora colorida; 

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

elaboração dos serviços contratados, no sistema informatizado indicado pelo SESI/PR para os serviços 

contemplados, realizando os cadastros que se fizerem necessários; 

2.1.15 Realizar os serviços com rigorosa observância ao disposto nos Anexos das Especificações Técnicas deste 

regulamento; 

2.1.16 Fornecer aos seus funcionários designados para atender ao SESI/PR os equipamentos e materiais 

necessários a realização dos serviços; 

2.1.17 Participar de treinamentos técnicos/operacionais quando solicitado pelo SESI/PR. 

2.1.18 Registar e calibrar equipamentos de Saúde de acordo com a Lei nº 360, art. 12 de 23/09/1976, RDC 

ANVISA 32 de 29/04/2007 e de acordo com toda legislação descrita no Manual da ANVISA para 

regularização de equipamentos médicos, ou qualquer legislação que a substitua. 

2.1.19 Demais equipamentos de monitoramento/medição devem ser calibrados anualmente e atender a 

NBR/ABNT 17025 com laudos homologados pela RBC/INMETRO.  

2.1.20 Convocar os trabalhadores para consultas ocupacionais - periódicos, sempre que a Ordem de Serviço 

(O.S.) emitida pelo SESI-PR incluir o PCMSO e exames médicos (consulta e/ou auxílio diagnóstico). Estes 

serão contemplados  durante o período de vigência do documento; 

2.1.21 Comunicar ao SESIPR, e as unidades licitadas, acerca de alterações na constituição da empresa licitada, 

tais como: alterações no corpo societário da empresa; alteração de endereço-sede; alteração de 

responsáveis técnicos perante os Conselhos de Classe referente ao objeto de licitação, ou qualquer outra 

alteração que, de acordo com os apontamentos definidos em edital, inviabilize o bom relacionamento entre 

o licitado e o SESI/PR; 
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2.1.22 Prospectar oportunidades de negócios (exceto às indústrias do setor da construção) e encaminhar ao 

SESI/PR sempre que conveniente às partes mediante acordo de nível de serviços e instruções 

operacionais emitidas pelo SESI/PR. 

2.2 OBRIGAÇÕES DO SESI-PR 

a) Demandar os atendimentos por meio de emissão de Ordens de Serviços – OS; 

b) Estabelecer, como critério de linha de corte, o repasse de empresas clientes SESI/PR cujo número de 

trabalhadores seja inferior a 100, para serem atendidos pelo Licitado e que não sejam considerados 

estratégicos pela Unidade Demandante do serviço, 

c) Receber os Programas elaborados pela empresa licitada, analisar, solicitar revisão caso necessário, e 

realizar devida entrega junto à empresa cliente SESI/PR; 

d) Fornecer planilhas eletrônicas (formato excel, ou outros), para preenchimento de relatórios de produção 

mensais; 

e) Aprovar os relatórios de faturamento emitido pelos licitados, viabilizando a emissão da Nota Fiscal 

correspondente; 

f) Liberar o pagamento após validação dos dados no sistema informatizado indicado pelo SESI/PR; 

g) O pagamento dos Programas serão efetuados mediante protocolo de entrega dos Programas na unidade 

SESI demandante, e, se de acordo com as Ordens de Serviço emitidas obedecendo a seguinte proporção: 

42% quando da entrega do PPRA, 4% do valor quando da entrega do PPP, 14% quando entregue o PCMSO, 

11% quando da entrega do PPPA, 16% quando da entrega do Relatório Anual do PCMSO e 13% quando da 

efetiva entrega do Relatório Anual de PPPA. 

h) As consultas serão pagas de maneira unitária, conforme emissão do Relatório ASOs (Atestado de Saúde 

Ocupacional) por período gerado pelo sistema informatizado indicado pelo SESI 

i) Pagar às Licitadas os valores especificados deste certame, conforme o relatório aprovado que identifica os 

serviços realizados e apresentação dos documentos previstos no item 6.4 letras “d” a “i”, bem como cópias 

das guias de recolhimento de FGTS do pessoal contratado pelo regime celetista, que porventura preste 

serviço ao SESI/PR. A empresa deverá apresentar, mensalmente, o comprovante de pagamento de seus 

prestadores de serviços, bem como as respectivas retenções tributárias. A ausência de apresentação de 

qualquer um dos documentos referidos nesta alínea acarretará na aplicação das penalidades previstas em 

Edital; 

j) Informar e dar suporte técnico no Modelo SESI/PR SST aos licitados e treinamento técnico e operacional na 

utilização do sistema informatizado indicado pelo SESI/PR, mediante liberação de senha de acesso ao 

sistema, para os casos aplicáveis. Acompanhar o cadastro que o licitado realizará das 

empresas/trabalhadores/lotações; 

k) Monitorar a entrega dos documentos elaborados para a unidade SESI/PR demandante e realizar a efetiva 

entrega aos clientes-indústria; 

l) Monitorar periodicamente a qualidade técnica dos documentos e serviços prestados pelo licitado. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS SERVIÇOS ESPECIAIS 

3.1 Caso o SESI-PR necessite de serviços especiais, correlatos ao objeto deste Contrato, não incluídos em suas 

cláusulas, poderá requisitá-los à CONTRATADA, firmando, para tanto, termo aditivo, obedecido o limite de 

25% do valor atualizado do contrato. 

3.2 Quaisquer alterações que impliquem na diminuição ou acréscimo dos serviços contratados, ainda que 
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devidamente justificadas e nos limites legais, somente serão admitidos após prévia e expressa autorização 

da autoridade competente do SESI/PR. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA 

4.1 Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para dar início à execução dos serviços, contado a 

partir da data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços. 

4.2 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. A 

eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato poderá ser ajustada, em períodos sequenciais 

limitados a 60 (sessenta) meses, desde que oficializado mediante termo aditivo aprovado pelas partes. 

4.3 Caso o prestador de serviços contratado não tenha interesse em renovar o contrato, deverá ser solicitado a 

rescisão com 60 (sessenta) dias de antecedência, da data do vencimento. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

5.1 Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor da planilha de precificação 

com a taxa de desconto por cada item, sendo a seguinte taxa: 

a) Lote 01: (xxx),  

b) Lote 02: (xxx);  

5.2 Os pagamentos serão realizados desde que os serviços tenham sido previamente aprovados pela 

Fiscalização do SESI-PR. 

5.3 Os valores devidos pelo SESI/PR serão depositados em conta bancária, a ser informada pela 

CONTRATADA, no momento da assinatura deste termo. 

5.4 O pagamento será realizado em até 28 (Vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva Nota 

Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente 

conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de 

depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA. 

5.5 O pagamento dos procedimentos de auxilio diagnóstico será efetuado mediante a realização destes, os quais 

deverão ser relacionados no relatório de produção mensal, de acordo com as Ordens de Serviço emitidas e 

aprovadas pela Unidade demandante.  

5.6 O pagamento dos Programas serão efetuados mediante protocolo de entrega dos Programas na unidade 

SESI-PR demandante, e, se de acordo com as Ordens de Serviço emitidas obedecendo a seguinte 

proporção: 42% quando da entrega do PPRA, 4% do valor quando da entrega do PPP, 14% quando entregue 

o PCMSO, 11% quando da entrega do PPPA, 16% quando da entrega do Relatório Anual do PCMSO e 13% 

quando da efetiva entrega do Relatório Anual de PPPA. 

5.7 As consultas serão pagas de maneira unitária, conforme emissão do Relatório ASOs (Atestado de Saúde 

Ocupacional) por período gerado pelo sistema informatizado indicado pelo SESI/PR 

5.8 Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 

atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo 

de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE. 

5.9 A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões Negativas 
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Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no 

momento de sua apresentação. 

5.10Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e 

suas respectivas alterações, deverão apresentar, a cada Nota Fiscal, declaração devidamente assinada pelo 

representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelo do Anexo IV expedido pela RFB 

através da Instrução Normativa n° 1244/2012 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

6.1 Este Contrato poderá ser rescindido pelo SESI-PR, de pleno direito, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, se os serviços não forem executados nos padrões exigidos. 

6.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

6.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

6.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital em epígrafe; 

6.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

6.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI-PR a comprovar a impossibilidade da prestação do 

objeto, nos prazos estipulados;  

6.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

6.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI-PR; 

6.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, 

no contrato ou pela Fiscalização do SESI-PR;  

6.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

6.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato; 

6.1.11 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital 

6.2 Nas hipóteses das alíneas “6.1.1”, “6.1.3”, “6.1.5”, “6.1.6”, “6.1.7”, “6.1.8”, “6.1.10” e “6.1.11”, a parte 

inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

6.3 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI-PR e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação das sanções 

previstas no item 16 do Edital em epígrafe, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório 

6.4 Implicará, da mesma forma, rescisão contratual a transferência deste contrato a terceiros, no todo ou em 

parte, sem a prévia e expressa concordância do SESI-PR. 

6.5 Ocorrida a rescisão, a CONTRATADA será pago pelos serviços realmente prestados, ressalvado ao SESI-PR 

o direito de ser indenizado por eventuais perdas e danos. 

6.6 Ocorrida a rescisão após o pagamento da CONTRATADA e não concluído o trabalho, este ressarcirá ao 

SESI-PR o montante proporcional à parte inexecutada, garantidos os direitos previstos na cláusula sétima. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

7.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema 
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FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

7.2 Será cabível pena de multa: 

7.2.1 Em caso do não cumprimento do prazo de entrega, aplicação de multa de 2% (dois por cento) e 

juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor atualizado contrato, ensejando, a critério do SESI-PR, 

a rescisão contratual; 

7.2.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI-PR, a rescisão contratual; 

7.2.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

objeto contratado e ensejando, a critério do SESI-PR, a rescisão contratual; 

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

7.4 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (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. 

7.5 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 

falharem ou fraudarem na execução do objeto deste processo, comportarem-se de modo inidôneo, deixarem 

de entregar documentação exigida, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas no item 16.2.3 cumulado com o item 16.4, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados ao SESI-PR.  

7.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

7.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

7.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento, o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, 

o CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI-PR. 

7.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), 

contados da intimação do ato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

8.2 A sub-contratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização 

pelo SESI-PR. 

8.3 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento 

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SESI-PR. 

 

CLÁUSULA NONA: DO GESTOR DO CONTRATO 

9.1 As partes designam, neste ato, a Srx. xxxxxxxx e o Sr. xxxxxxxxx para atuarem na condição de gestores 

do CONTRATANTE e da CONTRATADA, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a 

execução do objeto deste contrato e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO SIGILO  
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10.1Todos e quaisquer documentos, informações e materiais de propriedade do CONTRATANTE que a 

CONTRATADA, seus empregados ou prepostos venham a ter acesso ou conhecimento em virtude direta ou 

indireta do presente contrato, deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de forma a 

impedir que terceiros venham a ter acesso ou conhecimento de tais documentos, informações e materiais, 

obrigação esta que perdurará durante toda a vigência do presente contrato e mesmo após o seu término ou 

rescisão, sob pena de sofrer sanções civis e penais cabíveis, pela não observância do ora pactuado. 

10.2A CONTRATADA obriga-se a esclarecer seus empregados e prepostos a respeito dessa obrigação, obtendo 

deles o comprometimento de seu fiel cumprimento e zelando para que apenas os empregados e prepostos 

que tenham efetiva necessidade, tenham acesso a tais documentos, informações ou materiais para a boa 

execução dos serviços objeto do presente contrato. 

 

CLÁSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Edital em 

epígrafe e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação 

das penalidades previstas no item 16, do Edital em epígrafe. 

11.2Caso a contratada se recuse a executar o objeto contratado ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SESI-PR poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

demais proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI-PR. 

11.3A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 

SESI-PR, durante a prestação do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do SESI-PR. 

11.4Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a 

qualquer título. 

11.5A contratada obriga-se a readequar o(s) serviço(s) prestado(s) que não estejam de acordo com as 

especificações e padrões de qualidade exigidos, sem ônus para o SESI-PR. 

11.6A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao SESI-

PR, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

11.7A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SESI-PR, do material que produzir, por período indeterminado. 

11.8A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo SESI-PR, do material por si criado e colhido para as finalidades 

deste contrato. 

11.9Ao SESI-PR cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não 

podendo, porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

11.10 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria 

da dotação orçamentária do SESI-PR para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

12.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, 

para dirimir dúvidas oriundas da aplicação deste Contrato, as quais não tenham sido resolvidas em comum 

acordo. 
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E por estarem assim justos e acertados, os contratantes assinam este documento, em suas 03 (três) vias de 

igual teor e forma, todas extraídas para um mesmo fim, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que 

a tudo assistiram e acharam conforme.  

 Curitiba, ___ de _____________ de 200X. 

 

CONTRATANTE  CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

CPF: 

 Nome: 

CPF: 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE  
 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA /EDITAL N° XXX/201X 

(obrigatoriamente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

OBJETO:  

 

 

A empresa acima referenciada, caso o seu Representante Legal não se faça presente à reunião de abertura 

e julgamento da presente licitação DECLARA desde já perante a Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, que 

estará de pleno acordo com o julgamento a ser proferido pela Comissão quanto ao resultado da Habilitação e 

Proposta de Preços, renunciando expressamente ao direito de interposição de Recurso Administrativo contra tal 

ato, conforme previsto no Art. 22 do Regulamento de Licitação e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, 

nada tendo a opor quanto a conclusão do Certame Licitatório nos termos do Art. 14 de ambos os regulamentos. 

 

Declaramos, outrossim, que caso nosso Representante Legal se faça presente à referida reunião, a ele 

ficará transferida a prerrogativa de aceitar ou discordar dos atos de julgamento da Comissão de Licitação 

ficando, portanto, sem efeito o ora declarado. 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS - 
SALVO NAS CONDIÇÕES DE APRENDIZ 

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SISTEMA FIEP 

 

 

Eu ____________________________, representante da empresa______________________________, CNPJ 

nº xxx.xxx/xxxx-xx, no qual exerço a função ______________________________, declaro que não empregamos 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
 
 
                                                    

 

Declaramos que, cumpriremos a contratação de Seguro de Acidentes Pessoais e que, para todos os efeitos, 

assumimos total e irrestrita responsabilidade com eventuais acidentes do trabalho que venham ocorrer com 

nossos empregados ou prepostos que trabalharem nos serviços, a serem contratados no caso de sermos 

vencedores da Concorrência Pública ______/____________. 

 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 2016. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IX – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 
CONSÓRCIO 

 

I – DAS PARTES 

a) .......................... , pessoa jurídica de direito privado, com endereço na .........., nº ........ -........................ - UF, 

CNPJ/MF n° ............., neste ato representada, na forma de seus Estatutos Sociais, por seu ..........,............, 

(naturalidade), (estado civil), (CPF/MF), residente e domiciliado ..............................................., ......., aqui referida 

como ..........................; b) pessoa jurídica de direito privado, com endereço na .........., nº ........ -........................ - 

UF, CNPJ/MF n° ............., neste ato representada, na forma de seus Estatutos Sociais, por seu ..........,............, 

(naturalidade), (estado civil), (CPF/MF), residente e domiciliado ..............................................., ......., aqui referida 

como ..........................; em conjunto e/ou individualmente, como “CONSORCIADAS”, conforme o exigido, 

diferenciadamente, para cada contexto; 

 

CONSIDERANDO que o SESI-PR, promove o processo de Concorrência Pública Nº XXX objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

GUARAPUAVA E IRATI. 

CONSIDERANDO que o Edital de Concorrência Pública em pauta permite a participação de empresas em 

consórcio para a apresentação conjunta de proposta; 

CONSIDERANDO que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar dessa Concorrência Pública 

em consórcio formado por elas; têm entre si pactuado, nos termos do disposto no art. 33, I, da Lei 8.666/93, e 

para os fins nele previstos, o presente  

 

TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, 

 

que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante dispostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONSTITUIÇÃO 

As partes declaram, por este instrumento e na melhor forma, constituir a associação, o que ora se faz sob a 

forma de CONSÓRCIO, de responsabilidade solidária, o qual não tendo personalidade jurídica própria, distinta 

de seus membros se denominará ...................................................................................................... e terá sua 

sede (Cidade) .................................................., no endereço ..................................................................  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente a constituição de CONSÓRCIO para apresentação de proposta e, caso seja 

adjudicado, a prestação de serviços SEGURANÇA E SAÚDE – GUARAPUAVA E IRATI. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAÇÃO 

A participação de cada consorciada na execução do objeto do Contrato fica definida conforme 

abaixo: 

Empresa: (nome da empresa)............................................ .......... % 

Empresa: (nome da empresa).............................................. .......... % 
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Parágrafo Único - As consorciadas terão as seguintes obrigações, responsabilidades e prestações 

especificadas, como segue: 

Obrigações da Empresa (nome da empresa): 

Obrigações da Empresa (nome da empresa): 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA LIDERANÇA 

A liderança do CONSÓRCIO (Nome do Consórcio) .............................................. caberá à (Empresa líder) 

.............................................., a qual terá a incumbência de exercer a representação legal e técnica do 

CONSÓRCIO junto ao SESI-PR, e cujo representante será credenciado, técnica e legalmente para participar de 

todas as reuniões em que serão tratados assuntos e onde serão tomadas decisões de interesse comum das 

consorciadas, relacionadas com o objeto do Contrato de Prestação de Serviços.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

Na hipótese do objeto ser adjudicado ao CONSÓRCIO, terá este um prazo de duração igual ao necessário para 

a integral execução do objeto da presente licitação, em específico do contrato de prestação de serviços a ser 

firmado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO 

A (Empresa líder) .............................................. exercerá a liderança do CONSÓRCIO, conforme definido na 

Cláusula Quarta, ficando estabelecido, porém a participação da (Empresas , (nome de empresa), em todas e 

quaisquer decisões de interesse comum do CONSÓRCIO, sendo a administração do CONSÓRCIO e seu 

objetivo desenvolvidos em conjunto pelas consorciadas e as deliberações serão tomadas de comum acordo de 

seus participantes. 

Parágrafo Primeiro - Cada consorciada deverá designar um representante e seus eventuais substitutos para 

participar das reuniões do CONSÓRCIO, nas quais serão tratados assuntos de interesse comuns das 

consorciadas. 

Parágrafo Segundo - Cada consorciada, de acordo com seus procedimentos e posturas internas, promoverá a 

respectiva contabilização das receitas e despesas que realizar. 

Parágrafo Terceiro - Cada uma das consorciadas será responsável pelas despesas assumidas contratualmente, 

sendo as despesas comuns divididas na proporção do percentual de cada Consorciada, conforme definido na 

Cláusula Terceira. 

Parágrafo Quarto - As promitentes consorciadas comprometem-se por este instrumento à:  

a) Participar conjuntamente, por intermédio da Empresa líder, na apresentação de propostas, nas negociações 

delas decorrentes, no Contrato e na execução do seu objeto; 

b) Não participar, nem tentar participar, direta ou indiretamente, sob nenhum pretexto, isolada ou 

conjuntamente, através de outro CONSÓRCIO, de qualquer ato decorrente desta Licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

As consorciadas assumem perante o SESI-PR a responsabilidade individual e solidária, cobrindo integralmente 

todos os compromissos que lhes vierem a ser atribuídos relativamente ao objeto do presente Instrumento, 

atendendo, inclusive, às exigências de ordem fiscal e legal a elas pertinentes, até a sua conclusão.  
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Parágrafo Primeiro - A responsabilidade das consorciadas pela qualidade do atendimento objeto do Contrato de 

prestação de serviços, persistirá, durante e após sua conclusão, pelo prazo estabelecido nas normas legais que 

regulam a matéria. 

Parágrafo Segundo - As obrigações de cada uma das consorciadas estão, em relação ao objeto da Licitação, 

individualizadas, nas propostas apresentadas, tudo, porém sem prejuízo da responsabilidade solidária a que se 

obrigam por este Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RESULTADOS 

As consorciadas acordam em que não haverá partilha de resultados, uma vez que a participação de cada uma 

delas, no CONSÓRCIO, e os respectivos faturamentos se farão de forma individualizada, sendo os faturamentos 

correspondentes feitos por ela diretamente ao SESI, nos termos do Edital de Licitação XX. 

 

CLÁUSULA NONA - DA SOLIDARIEDADE 

As consorciadas se obrigam solidariamente em todos os efeitos deste Instrumento, inclusive nas hipóteses de 

recursos a juízo, como litisconsortes ativas ou passivas, aceitando, ainda, chamamento ou denunciação a lide. 

Parágrafo Único - Convenciona-se que cada uma das empresas consorciadas será solidariamente responsável 

perante o SESI-PR pelo perfeito e integral cumprimento dos Contratos de prestação de serviços advindos do 

Contrato de Prestação de Serviços assinado, em todas as suas cláusulas, termos e condições, 

independentemente de sua maior ou menor participação individual no objeto, podendo a SESI/PR, em 

consequência dessa solidariedade, exigir de qualquer delas, isoladamente ou em conjunto, o cumprimento 

integral de qualquer das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Este instrumento será considerado rescindido e o CONSÓRCIO, em consequência, dissolvido, na ocorrência de 

qualquer uma das seguintes hipóteses: 

a) Se o SESI-PR comunicar decisão de adjudicação do objeto a outro Licitante; 

b) Se o Contrato de Prestação de serviço que vier a ser celebrado com o SESI-PR for rescindida, observadas as 

condições de tal rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cada uma das consorciadas conservará a sua personalidade jurídica própria, mantendo sua plena liberdade e 

autonomia para continuar a operar individualmente em seus respectivos fins sociais, conservando, cada uma 

delas, a sua independência econômica e administrativa, bem como todos os direitos decorrentes de sua 

autonomia jurídica. 

Parágrafo Primeiro - Cada consorciada se obriga a não divulgar as informações de natureza técnica, industrial 

ou comercial pertencentes à outra, das quais venha a ter conhecimento em consequência de sua participação no 

CONSÓRCIO. O uso de tais informações será permitido enquanto estritamente necessária à uma adequada 

integração e operação do fornecimento a ser realizado, em cumprimento das obrigações decorrentes do objeto 

do Edital de Licitação XXX. 

Parágrafo Segundo - Fica vedado às consorciadas ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações 

decorrentes do presente Instrumento. 



 

 

 
 

Processo nº. 14654/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 702/2018 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

35 / 94 

Parágrafo Terceiro - As consorciadas se obrigam a manter o entrosamento necessário ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços a serem contratados. 

Parágrafo Quarto - Cada consorciada oferecerá ao SESI-PR, se por esta solicitada, sem nenhuma reserva 

contra qualquer ação que possa ser intentada por terceiros, garantia sobre eventuais reclamos destes a respeito 

de direitos de propriedade industrial. 

Parágrafo Quinto - Caberá à líder do CONSÓRCIO, antes da assinatura do Contrato de Prestação de Serviço 

com o SESI-PR, proceder ao arquivamento do presente Contrato e alterações, se houver, no Registro do 

Comércio do lugar da sua sede, bem como a publicação da respectiva certidão. 

Parágrafo Sexto - Quaisquer alterações eventualmente introduzidas no presente Instrumento, somente terão 

validade se tiverem sido efetuadas com prévia e expressa anuência do SESI-PR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro Central da Comarca de Curitiba-PR, para dirimir as questões decorrentes do 

cumprimento deste instrumento. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Consorciadas assinam o presente em 4 (quatro) 

vias, de inteiro e igual teor, na presença da(s) testemunha(s) abaixo assinadas. 
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ANEXO X– IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS EXECUTORES DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS 

 

EDITAL Nº: __________/________  

EMPRESA: ___________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________ 

FONE:__________________________ e-mail: ________________________________________ 

Elencar na tabela abaixo, de acordo com os serviços a serem executados, a identificação dos documentos a serem 

apresentados e entregues, por ocasião da VISITA TÉCNICA: 

Relação dos técnicos responsáveis, (executores dos serviços elencados), com respectivos Contratos de Trabalho (CLT), ou 

Contrato de prestação de serviços para profissionais autônomos, e Certidão Negativa de Débito – CND, perante o 

Conselho Regional de cada Área referente a sua graduação (quando for empresa Subcontratada, identificar esta). 

SERVIÇOS ELENCADOS 
(Relacionados conforme o 

escopo do Edital de Licitação) 
 

PROFISSIONAIS QUE 
REALIZARÃO OS 

SERVIÇOS / 
PROCEDIMENTOS 

(Pessoa Física); 
 
 

Ou Nome da (empresa 
SUBCONTRATADA) 

 

COMPROVAÇÃO DO 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Próprio: (Sócio; Celetista ou 
Contrato de Prestação de 
Serviços como Autônomo) 

OU 
SUBCONTRATAÇÃO 

apresentar (Contrato de 
prestação de serviços de 

Pessoa Jurídica e Alvará de 
funcionamento) 

CND – CERTIDÃO 
NÉGATIVA DE DÉBITO 
JUNTO AO CONSELHO 

(profissionais que 
possuem ordem de 

classe) 
 

SERVIÇOS DE PROGRAMA 
DE PREVENÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS – PPRA / PERFIL 
PROFISSIOGRÁFICO 
PREVIDENCIÁRIO – PPP 

   

PROGRAMA DE CONTROLE 
MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL – PCMSO / 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO 
DE PERDAS AUDITIVAS – 
PPPA 

   

CONSULTA OCUPACIONAL    

CONSULTA COM 
ESPECIALISTAS 
Oftalmologista; 
Otorrinolaringologista; 
Ortopedista; 
Urologista; 
Dermatologista; 
Cardiologista; 
Clínico Geral; 
Gastroenterologista; 
Endocrinologista; 
Ginecologista; 
Neurologista; 
Angiologia; 
Hematologista; 
Pneumologista; 
Psiquiatria; 
Reumatologista; 
Coloproctologista; 
Médico do Trabalho  

   

FISIOTERAPIA    

AVALIAÇÃO 
OSTEOMUSCULAR / 
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MUSCOESQUELÉTICA 

PSICOLOGIA    

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 
   

EXAMES DE IMAGENS  
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA;  
TOMOGRAFIA;  
ULTRASSONOGRAFIA; 
MAMOGRAFIA;  
DENSITOMETRIA ÓSSEA 

   

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - 
ESPAÇO CONFINADO; 
AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – 
TRABALHO EM ALTURA 

   

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
DE: 
MEDICINA DO TRABALHO; 
ENFERMAGEM DO 
TRABALHO; 
ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA; 
FISIOTERAPIA;  
FONOAUDIOLOGIA;  
PSICOLOGIA 

   

EXAMES LABORATORIAIS 
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ANEXO XI – VERIFICAÇÃO TÉCNICA – LOTES DE SST E EXAMES LABORATORIAIS 
 

  
FORMULÁRIO DE VISITA TÉCNICA - SESI-PR - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

 

O contratado poderá a qualquer momento ser visitado por nossa equipe técnica a fim de verificar a conformidade 
de seus procedimento/processos/instalações/equipe técnica conforme determina o item 7 do edital de licitação. 
Seguem abaixo formulários de itens que serão vistoriados: 

 

 

Data da visita:                                                                        Hora:  

Serviços a serem prestados:___________________________________________________ 

Responsável da empresa que acompanhou a visita: ________________________________ 

 

Responsáveis p/ visita de conformidade técnica: 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

Outras considerações: Exemplo: visita realizada com 100 % conformidade 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Equipe Técnica                                                                                   Equipe Técnica

Unidade SESI-

PR 
 

Rua  

Cidade  Paraná 

Telefone  

Empresa visitada (Razão Social) 

 

Rua  

Cidade  Paraná 

Telefone  

E-mail:  
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 VERIFICAÇÃO TÉCNICA – PPRA e PPP 

1) Elaboração do Documento Base do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Perfil Profissiográfico 
Previdenciário 

QUESTIONAMENTO 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Local com ambiente adequado para 
trabalhar (sala). 

     

2. Ponto e internet banda larga.      

3. Acesso à internet banda larga e 
computador com capacidade acima de 4 
GB (giga bytes) para utilização do 
Sistema informatizado indicado pelo 
SESI-PR 

     

4. Impressora colorida.      

5. Equipamento multimídia       

6. Veículo com fabricação acima de 2010 e 
em boas condições de uso.     

* Ver OBS. Abaixo. 

     

7. Disponibilidade para treinamento na 
metodologia e Sistema SESI-PR de 
Segurança e Saúde no Trabalho, com 
carga horária 16 h, dois dias em Curitiba. 

     

8. Disponibilidade para utilizar software 
(Sistema informatizado de segurança e 
saúde ocupacional) indicado pelo SESI-
PR para execução dos relatórios.  

     

9. Possui equipamentos de proteção: 
individual: Calçado / protetor auricular / 
óculos / capacete / máscara respiratória) 
em boas condições para Engenheiro e 
técnico de segurança.  

     

10. Possui Audiodosímetro de acordo com a 
especificação técnica recomendada pelo 
SESI-PR. 

* Ver OBS. Abaixo. 

     

11. Possui medidor instantâneo de pressão 
sonora de acordo com a especificação 
recomendada pelo SESI-PR.  

     

12. Os equipamentos estão com os 
certificados de calibração em dia.  

     

13. Dimensionamento de horas técnicas dos 
profissionais da empresa atende o 
escopo e comprovados por reg. em 
carteiras e/ou contratos. 

     

14. A experiência dos profissionais é 
comprovada através de acervo técnico. 
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* OBS. O equipamento utilizado poderá ser através de contratos de locação ou comodato na ocasião das 

medições. 

2) Especificações básicas dos equipamentos para confecção do PPRA 

MEDIDOR 
INSTANTÂNEO DE 
PRESSÃO SONORA  

Tipo: 2 conforme norma IEC-6 1672 
Escala: 30 a 140 dB 
Precisão: + 1,5 dB 
Resolução: 0,1 dB 
Intrinsicamente seguro;  
Certificado de calibração emitido por laboratório rastreável pelo INMETRO 
Microfone: capacitivo ou eletrolítico condensado 
Escala: A e C 
Resposta: lenta e rápida 
Calibrador acústico compatível com o equipamento 

DOSÍMETRO 
DE 
RUÍDO 
(AUDIODOSÍMETRO) 

Intrinsecamente seguro 
Tipo 1 ou 2 conforme norma ANSI S1.4 e ANSI S1.25 
Escala: 40 a 140 dB 
Precisão: + 1,5 dB 
Curva: A e C  
Resposta: lenta e rápida 
Software para elaboração de relatórios e gráficos 
Calibrador acústico compatível com o equipamento 
Taxa de duplicação de dose: 3 e 5 simultaneamente. 
Capacidade de armazenamento e impressão dos dados 
Certificado de calibração emitido por laboratório rastreável pelo INMETRO 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – PCMSO e PPPA 

(Elaboração do Documento Base e Coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e 

Programa de Prevenção de Perdas Auditivas) 

QUESTIONAMENTO 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Registro de Qualificação de Especialista 
– RQE  

     

2. Internet banda larga e computador com 
capacidade acima de 1 GB (giga bytes). 

     

3. Disponibilidade para treinamento no 
Modelo SESI-PR. 

     

4. Disponibilidade para treinamento no 
Sistema de Informação indicado pelo 
SESI-PR 

     

5. Dimensionamento de horas técnicas dos 
profissionais da empresa, ase atende o 
escopo do edital e comprovadas por 
registro de carteira profissional e/ou 
contrato de trabalho. 

     

6. Tempo aproximado de entrega do 
PCMSO após recebimento do PPRA em 
torno de 15 dias. 

     

7. Entregar, esclarecer e protocolar duas 
vias (uma em meio físico e outra em meio 
digital) do PCMSO/PPA ao SESI-PR. 

     

8. Possibilidade de inserção de ações de 
saúde no plano de ação SST. 

     

9. Equipe para convocação e 
monitoramento dos atendimentos dos 
trabalhadores. 

     

10. Equipe para cadastramento 
informatizado dos trabalhadores durante 
vigência do PCMSO. 

     

11. Entregar, esclarecer e protocolar duas 
vias (sendo uma em meio físico e outras 
em meio digital) do Relatório anual do 
PCMSO ao SESI-PR conforme Quadro III 
da NR 07 com análise crítica dos 
resultados. 

     

12. Arquivamento dos prontuários médicos. 
Ativos e inativos (período de 20 anos 
após o desligamento do trabalhador) 

     

13. Delegação de competência para os 
médicos examinadores. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA - CONSULTAS OCUPACIONAIS 

 

QUESTIONAMENTO 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Nome e certificado de registro dos 
médicos examinadores.                                                                   
CRM: 

     

2. Internet banda larga e computador com 
capacidade acima de 1 GB (giga bytes) 
nos consultórios. 

     

3. Disponibilidade para treinamento no 
Modelo SESI-PR. 

     

4. Disponibilidade para treinamento no 
Sistema Informatizado indicado pelo 
SESI-PR. 

     

5. Agendamento das consultas. 
     

6. Arquivamento dos prontuários médicos. 
Ativos e inativos. 

     

7. Maca para atendimento do trabalhador 
na licitada e/ou in company 

     

8. Mesa/escrivaninha compatível para 
equipamento de informática 

     

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

     

10. Ficha clínica ocupacional (FCO) – 15 
minutos 

     

11. Estetoscópio 
     

12. Esfigmomanômetro (com calibração 
vigente) 

     

13. Otoscópio 
     

14. Abaixador de língua 
     

15. Escada de dois degraus p/ consultório 
     

16. Balança eletrônica ou balança com 
antropômetro (com calibração vigente) 

     

17. Fita métrica inelástica de encaixe 
     

 

 

 



 

 

 
 

Processo nº. 14654/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 702/2018 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

43 / 94 

VERIFICAÇÃO TÉCNICA - CONSULTAS ESPECIALISTAS 

 

QUESTIONAMENTO 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Registro de Qualificação de Especialista - 
RQE: 

     

2. Espaço físico adequado para 
arquivamento dos prontuários médicos. 

     

3. Organização satisfatória do arquivo ativo 
e inativo. 

     

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

     

5. Maca para atendimento do trabalhador 
na licitada e/ou in company 

     

6. Mesa/escrivaninha compatível para 
equipamento de informática 

     

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

     

8. Ficha clínica da especialidade/ficha de 
parecer de especialidade 

     

9. Estetoscópio 
     

10. Esfigmomanômetro 
     

11. Abaixador de língua 
     

12. Escada de dois degraus p/ consultório 
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 VERIFICAÇÃO TÉCNICA – FISIOTERAPIA 

REQUISITOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Permite visita de inspeção técnica 
(periodicamente) 

     

2. Permite possíveis discussões de casos 
     

3. Relação de Profissionais com cópia da 
Carteira de registro no respectivo 
Conselho 

     

4. Relação de Funcionários (aux. técnicos, 
administrativos; limpeza e conservação, 
etc.) 

     

5. Cópia do Certificado de Regularidade ou 
Responsabilidade Técnica expedida pelo 
CREFITO 

     

6. Salas individualizadas para 
procedimentos de massoterapia e ou 
terapias alternativas 

     

7. Salas individualizadas para 
procedimentos com aparelhos 

     

8. Relação de Equipamentos 
(marca/modelo/ano de fabricação) 

     

9. Laudos de Calibração/Manutenção dos 
equipamentos (Com no máximo um ano 
de validação) 

     

10. Relação dos equipamentos de 
cinesioterapia utilizados 

     

11. Procedimentos de higienização dos 
ambientes 

     

12. Procedimentos de higienização dos 
equipamentos e aparelhos 

     

13. Capacidade Instalada (número de 
sessões possíveis de serem realizadas) 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA - AVALIAÇÃO OSTEMUSCULAR / MÚSCULO ESQUELÉTICA 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento 

CREFITO:      

Vigência: 

2. Avaliação 
Osteomuscular 

Dinamômetros      

Data de calibração: 

Mesa/escrivaninha 
compatível para 
equipamentos de 
informática e 
equipamentos 
específicos. 

Cadeira para o 
profissional e para o 
trabalhador. 

Maca e/ou 
colchonete para a 
realização dos testes 

Computador com 
acesso à internet e 
impressora colorida. 

Pia com torneira 

Material de 
expediente 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mobili
ário 
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 VERIFICAÇÃO TÉCNICA – PSICOLOGIA 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento 

CRP:      

Vigência: 

ii. Procedimentos operacionais (protocolos, 
referências técnicas). 

     

3. Aplicação de 
testes 

Certificado de registro 

dos profissionais de 

psicologia 

examinadores. 

     

CRP: 

4. Arquivo 

Espaço físico 

adequado. 

     

Arquivo físico por 

empresa e/ou 

trabalhador. 

Manuais e crivos dos 

testes 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA FONOAUDIOLOGIA NA ÁREA DE VOZ 

 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRFª:      

Vigência: 

2. Secretaria  
 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 

     

Ponto de rede com 
internet 

Cadastro 
informatizado. 

3. Sala de 
Atendimento 

Espaço físico 
adequado 

     

Ponto de rede com 
internet 

4. Arquivo 
fonoaudiológico 

Espaço físico 
adequado  

     

Arquivo físico por 
empresa e/ou 
trabalhador. 

Arquivo 
informatizado. 

5. Material utilizado 

Computador com 
acesso à internet e 
impressora colorida. 

     

Software para 
Avaliação Acústica 
da Voz 

6. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mobili
ário 
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 VERIFICAÇÃO TÉCNICA – AUDIOLOGIA OCUPACIONAL 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRFª:      

Vigência: 

2. Secretaria 
Médica 

 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 

     

Ponto de rede com 
internet 

Cadastro 
informatizado. 

3. Sala de 
Audiometria 

Cabine audiométrica 
longe de fontes de 
ruído (ex. janelas, 
tráfego veículos)  

     

Cabine acústica em 
bom estado de 
conservação / 
borracha de 
vedação (porta). 

4. Arquivo  

Espaço físico 
adequado e 
específico da 
audiometria 

     

Arquivo físico por 
empresa e/ou 
trabalhador. 

Arquivo 
informatizado. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – AUDIOLOGIA OCUPACIONAL 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Audiometria: 

Computador com 
acesso à internet e 
impressora colorida. 

     

Audiômetro 1 

Audiômetro que 
realiza testes de VA, 
VO e 
logoaudiometria. 

Marca: 

Data de calibração:  

Audiômetro 2 

Audiômetro que 
realiza testes de VA, 
VO e 
logoaudiometria. 

Marca: 

Data de calibração: 

Cabine 
Audiométrica 1 

Marca: 

Data de calibração 

Cabine 
Audiométrica 2 

Marca: 

Data de calibração 

Otoscópio e 
espéculos de 
diferentes 
tamanhos. 

2. Imitanciometria 
 

Imitanciômetro 
     

Marca: 

Data de calibração 

3. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mobili
ário: 

     

Espéculos do 
otoscópio e de 
limpeza dos cojines 
dos fones. 

 



 

 

 
 

Processo nº. 14654/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 702/2018 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

50 / 94 

VERIFICAÇÃO TÉCNICA EXAMES AUDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES 

EXAMES AUDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRFª:      

Vigência: 

2. Secretaria 
médica 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 

     

Ponto de rede com 
internet 

Cadastro 
informatizado. 

3. Sala de 
Audiometria 

Cabine audiométrica 
longe de fontes de 
ruído (ex. janelas, 
tráfego veículos)  

     

Cabine acústica em 
bom estado de 
conservação / 
borracha de 
vedação (porta). 

4. Arquivo 

Espaço físico 
adequado e 
específico 

     

Arquivo físico por 
empresa e/ou 
trabalhador. 

Arquivo 
informatizado. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

EXAMES AUDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Audiometria 

Computador com 
acesso à internet e 
impressora colorida. 

     

Audiômetro 

Audiômetro que 
realiza testes de VA, 
VO e 
logoaudiometria. 

Marca: 

Data de calibração:  

Audiômetro de dois 
canais 

Audiômetro que 
realiza testes de VA, 
VO e 
logoaudiometria e 
testes de 
processamento 
auditivo central. 

Marca: 

Data de calibração: 

Audiômetro de Alta 
Frequência 

Audiômetro que 
realiza testes de 
altas frequências de 
VA, VO e 
logoaudiometria. 

Marca: 

Data de calibração: 

Cabine 
Audiométrica 1 

Marca: 

Data de calibração 

Cabine 
Audiométrica 2 

Marca: 
     

Data de calibração 

Otoscópio e 
espéculos de 
diferentes 
tamanhos. 

2. Imitanciometria 

Imitanciômetro      

Marca: 

Data de calibração 

3. Vectoeletronistag
mografia 

Vectoeletronistagmó
grafo 

     

Marca: 

Data de calibração 

4. Emissões 
Otoacústicas 

Otoemissões      

Marca: 

Data de calibração 

5. Potenciais 
Auditivos de 
Tronco 
Encefálico 

BERA      

Marca: 

Data de calibração 
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6. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mobili
ário: 

     

Espéculos do 
otoscópio, de 
limpeza dos cojines 
dos fones e outros 
acessórios. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – EXAMES E PROCEDIMENTOS OTORRINOLARINGOLÓGICOS 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRM:      

Vigência: 

Certificado de 
Especialidade 

2. Exames 
Videolaringoscopia 

Comprovante de 
manutenção 
preventiva 
conforme 
recomendação do 
fabricante. 

     

3. Secretaria médica 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 

     

Ponto de rede 
com internet 

Cadastro 
informatizado 

4. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mo
biliário em uso 
para realização 
dos exames. 

     

5. Salas destinadas 
aos exames 

Dimensões 
mínimas com 
espaço adequado 
para acondicionar 
o profissional e o 
cliente durante o 
atendido em 
conformidade com 
o disposto na 
Legislação 
Municipal. 

     

Ambientes de 
apoio (sala de 
espera, recepção, 
depósito de 
materiais e 
equipamentos, 
sanitários, etc.) 
garantindo 
condições gerais 
de conforto para 
atendimento dos 
(as) trabalhadores 
(as). 

Rotina para 
descarte de 
resíduos. 
Acondicionamento 
adequado. Existe 
coleta de lixo 
hospitalar 

6. Arquivo 

Espaço físico 
adequado. 

     

Arquivo físico por 
empresa e/ou 
trabalhador. 

Arquivo 
informatizado. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – ESPIROMETRIA 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRM:      

Vigência: 

CREFITO: 

Vigência: 

2. Exames de auxílio 
diagnóstico 

Certificado de 
calibração dentro 
do prazo de 
vigência. 

     

Comprovante de 
manutenção 
preventiva 
conforme 
recomendação do 
fabricante. 

3. Secretaria médica 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 
(horário definido). 

     

Ponto de rede 
com internet 

Cadastro 
informatizado. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – ESPIROMETRIA 

 

SERVIÇOS 
ITENS 

VERIFICADOS 

PONTUAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Espirometria 

Espirômetro      

Calibração: 

Mesa/escrivaninha 
compatível para 
equipamentos de 
informática e 
equipamentos 
específicos. 

Cadeira para o 
profissional e para o 
trabalhador. 

Filtros e bocais 
descartáveis e 
compatíveis com o 
espirômetro. 

Computador com 
acesso à internet e 
impressora colorida. 

Pia com torneira. 

Material de 
expediente 

Mesa auxiliar 
/escrivaninha 
compatível para 
alocação do 
aparelho 

EPIs adequados 
(máscara 
descartável, luvas 
descartáveis, álcool 
gel 70%) e/ou janela 
no ambiente. 

2. Laudos - Tipo 

Fornecimento de 
laudos de 
espirometria, com 
parâmetros da 
SBPT, com 
avaliação criteriosa 
dos mesmos. 

     

3. Laudo - Prazo de 
entrega/sistema 
de envio 

Verificar se os 
prazos de entrega 
para cada tipo de 
laudo oferecido são 
compatíveis com 
nossas 
necessidades. O 
laudo pode ser 
enviado por fax ou 
disponível em 
website? 

     

4. Laudo - 
Comunicação 

 
O fornecedor 
oferece suporte para 
troca de 
informações 
objetivando uma 
análise mais 
acurada dos 
exames realizados 
no seu serviço. 

     

5. Laudo - Capacitação técnica      
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Execução do 
serviço 

instalada para 
realização dos 
exames.  

Técnicos habilitados 
para realização dos 
exames. 

Médicos 
pneumologistas 
para realização dos 
laudos (conferência, 
leitura dos exames, 
confecção dos 
laudos, impressão 
do documento ou 
envio via web com 
assinatura 
eletrônica). 

6. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mobili
ário: 

     

Espirômetro – bocal 
descartável 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – ACUIDADE VISUAL / TESTE DE VISÃO / MAPEAMENTO DE RETINA 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

COREN/CRM:      

Vigência: 

2. Sala de Acuidade 
Visual / 
Mapeamento de 
retina 

Aparelho de 
Acuidade 
Visual/Mapeament
o de retina 

     

Marca: 

Manutenção 
preventiva: 

Material de 
expediente 

Formulário 
compatível com o 
aparelho. 

Mesa/escrivaninha 
compatível para a 
realização do 
exame- individual. 

Fornecimento de 
laudos específicos 
para cada exame 
realizado, com 
avaliação 
criteriosa dos 
mesmos. 

Verificar se os 
prazos de entrega 
para cada tipo de 
laudo oferecido 
são compatíveis 
com nossas 
necessidades. 

O fornecedor 
oferece suporte 
para troca de 
informações 
objetivando uma 
análise mais 
acurada dos 
exames realizados 
no seu serviço. 

Capacitação 
técnica instalada 
para realização 
dos exames.  

Técnicos 
habilitados para 
realização dos 
exames e emissão 
dos laudos. 

3. Arquivo 

 
Espaço físico 
adequado e 
específico. 

     

Arquivo físico por 
empresa e/ou 
trabalhador. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – ELETROENCEFALOGRAMA / EXAMES DE TRAÇADO 

 

SERVIÇOS 
ITENS 

VERIFICADOS 

PONTUAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Secretaria 
médica 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores (horário 
definido). 

     

Ponto de rede com 
internet 

Cadastro informatizado. 

2. Eletroencefalogra
ma/Exame de 
traçado 

Eletroencefalografo      

Marca: 

Manutenção 
Preventiva/Calibração: 

Certificado de calibração 
dentro do prazo de 
vigência. 

Comprovante de 
manutenção preventiva 
conforme 
recomendação do 
fabricante 

Local apropriado para 
higienização da cabeça 
pós-realização do 
exame 

Mesa/escrivaninha 
compatível para 
equipamento de 
informática 

Maca para atendimento 

Escada de dois degraus 
p/ consultório 

Cadeira para 
profissional e para o 
cliente. 

Mesa auxiliar 
/escrivaninha compatível 
para alocação do 
aparelho 

Computador com 
acesso à internet e 
impressora colorida. 

 

 



 

 

 
 

Processo nº. 14654/2018 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 702/2018 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

59 / 94 

VERIFICAÇÃO TÉCNICA – EXAMES ENDOSCÓPICOS DIVERSOS 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRM:      

Vigência: 

2. Exames 
Endoscópicos 
Diversos 

Certificado de 
calibração dentro 
do prazo de 
vigência. 

     

(ANEXAR CÓPIA) 

Obs.: 

Comprovante de 
manutenção 
preventiva 
conforme 
recomendação do 
fabricante. 

3. Secretaria médica 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 
(horário definido). 

     

Obs.: 

4. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mo
biliário em uso 
para realização 
dos exames. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – EXAMES CARDIOLÓGICOS (ELETROCARDIOGRAMA – ECG, TESTE 
ERGOMÉTRICO, MAPA, HOLTER 24HS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, 

ECOCARGIOGRAMA DE STRESS FARMACOLÓGICO OU FÍSICO E TILT TEST). 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Secretaria médica 
 

Agenda para atendimento dos 
trabalhadores (horário definido). 

     

Ponto de rede com internet 

Cadastro informatizado. 

2. Tipos de exames 
avaliados (assinalar e 
especificar cada um):  

2.1 ( ) Eletrocardiograma – 
ECG 

2.2 (   ) Teste Ergométrico 
2.3 (   ) Holter 24 horas 
2.4 (   )  MAPA 
2.5 (  ) 

Ecodopplercardiograma    
Transtorácico  

2.6 ( )  
2.7 Ecocardiograma de 

stress  
2.8 (   ) Tilt test 

1. Marca do aparelho: 
Manutenção preventiva: 

     

2. Marca do aparelho: 
Manutenção preventiva: 

3. Marca do aparelho: 
Manutenção preventiva: 

4. Marca do aparelho:  
Manutenção preventiva: 

5. Marca do aparelho: 
Manutenção preventiva: 

6. Marca do aparelho:  
Manutenção preventiva: 

     

7. Marca do aparelho: 
Manutenção preventiva 

     

3. Para todos os exames 

Mesa/escrivaninha compatível para 
equipamento de informática 

     

Maca para atendimento 

Escada de dois degraus p/ 
consultório 

Cadeira para profissional e para o 
cliente.  

Mesa auxiliar /escrivaninha 
compatível para alocação do 
aparelho 

Computador com acesso à internet 
e impressora colorida. 

Material de expediente 

4. Para teste ergométrico, 
ecocardiograma de 
stress e tilt test 

Carrinho de emergência (material) + 
desfibrilador 
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Verificação Técnica – EXAMES CARDIOLÓGICOS (Eletrocardiograma – ECG, Teste Ergométrico, MAPA, 

Holter 24hs, Ecodopplercardiograma Transtorácico, Ecocardiograma de stress farmacológico ou físico e Tilt 

Test). 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Tipos de Laudos 

 
Fornecimento de laudos específicos 
para cada exame realizado, com 
avaliação criteriosa dos mesmos. 

     

2. Prazo de entrega/sistema 
de envio 

Verificar se os prazos de entrega 
para cada tipo de laudo oferecido 
são compatíveis com nossas 
necessidades. O laudo pode ser 
enviado por fax ou disponível em 
website? 

     

3. Comunicação 

O fornecedor oferece suporte para 
troca de informações objetivando 
uma análise mais acurada dos 
exames realizados no seu serviço. 

     

4. Execução do serviço 

 
Capacitação técnica instalada para 
realização dos exames.  
Técnicos habilitados para realização 
dos exames. 
Médicos especialistas para 
realização dos laudos (conferência, 
leitura dos exames, confecção dos 
laudos, impressão do documento ou 
envio via web).  
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – EXAMES RADIOLÓGICOS 

 

DOCUMENTAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRM:      

Vigência: 

Certificação do 
Profissional pelo 
Colégio Brasileiro 
de Radiologia. 

PGRSS (plano de 
gerenciamento de 
resíduos de 
serviços de 
saúde): 

Vigência: 

PPR (plano de 
proteção 
radiológica): 

Vigência: 
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Verificação Técnica dos Serviços – EXAMES RADIOLÓGICOS 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

Salas destinadas aos exames 

1. Dimensões mínimas com espaço adequado para acondicionar o 
profissional e o cliente durante o atendido em conformidade com 
o disposto no Plano de Proteção Radiológica, Legislação 
Municipal e Normas ABNT. 

     

2. Paredes, ventilação e iluminação em conformidade com o 
disposto no Plano de Proteção Radiológica e Normas ABNT. 

     

3. Ambientes de apoio (sala de espera, recepção, depósito de 
materiais e equipamentos, sanitários separados por sexo, etc.) 
garantindo condições gerais de conforto para atendimento dos 
(as) trabalhadores (as). 

     

4. Rotina para descarte de resíduos. Acondicionamento adequado. 
Existe coleta de películas e fixador. 

     

5. Fontes presentes nestas áreas e seus rejeitos devem ter suas 
embalagens, recipientes ou blindagens identificadas em relação 
ao tipo de elemento radioativo, atividade e tipo de emissão. 

     

6. Valores das taxas de dose e datas de medição em pontos de 
referência significativos, próximos às fontes de radiação, nos 
locais de permanência e de trânsito dos trabalhadores, em 
conformidade com o disposto no Plano de Proteção Radiológica. 

     

7. Utilização do símbolo internacional de presença de radiação nos 
acessos controlados (se aplicável). 

     

8. Identificação de vias de circulação, entrada e saída para 
condições normais de trabalho e para situações de emergência. 

     

9. Localização dos equipamentos de segurança. 
     

10. Procedimentos a serem obedecidos em situações de acidentes 
ou de emergência. 

     

11. Sistemas de alarme. 
     

12. Arquivo  
  
  

Espaço físico adequado.      

Arquivo por empresa e/ou 
trabalhador. 

Arquivo ativo e inativo. 

Arquivo informatizado. 
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Verificação Técnica dos Materiais, do Monitoramento do Trabalhador e do Cumprimento das normais da 

ANVISA/CNEN – EXAMES RADIOLÓGICOS. 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Materiais Utilizados 

Equipamentos 

Equipamentos em 
conformidade com 
a técnica utilizada 
* (manual de 
procedimento, 
validação/calibraç
ão e manutenção 
preventiva). 

     

Raios-X (se aplicável) 

Dosimetro para 
monitoração 
individual de dose 
de radiação 
ionizante 
calibrados e 
avaliados 
exclusivamente 
em laboratórios de 
monitoração 
individual 
acreditados pela 
CNEN. 

     

EPI – avental de 
chumbo; protetor 
cervical, outros. 

2. Monitoramento do Trabalhador (se aplicável) 

O profissional técnico de radiologia 
permanece nas áreas o menor tempo possível 
para realização do procedimento. 

     

O profissional tem conhecimento dos riscos 
radiológicos associados ao seu trabalho. 

     

Está capacitado inicialmente e de forma 
continuada em proteção radiológica. 

     

Usa EPI adequados para minimização dos 
riscos. 

     

Está sob monitoração individual de dose de 
radiação ionizante. 

     

3. Cumprimentos das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de energia Nuclear – 
CNEN. (se aplicável) 

Cumprimentos das normas específicas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA /e Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN  

     

Manter no local e à disposição da inspeção do 
trabalho o Plano de Proteção Radiológica – 
PPR, aprovado pela CNEN, e para os serviços 
de radiognóstico aprovado pela Vigilância 
Sanitária. 
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Verificação Técnica dos Laudos – EXAMES RADIOLÓGICOS 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Laudo 

Tipos de Laudos 

Fornecimento de laudos específicos 
para avaliação de Pneumoconioses 
segundo o International 
Classification of Radiographs of 
Pneumoconioses. Revised edition 
2000.The COMPLETE SET of 
Radiographs. 

     

Prazo de entrega 

Verificar se os prazos de entrega 
para cada tipo de laudo oferecido 
são compatíveis com nossas 
necessidades.  

     

Especialidade da radiologia 
Radiologia musculoesquelética      

Radiologia de tórax 

 Comunicação 

O fornecedor oferece suporte para 
troca de informações objetivando 
uma análise mais acurada dos 
exames realizados no seu serviço. 

     

Execução do serviço 

Capacitação técnica instalada para 
um equipamento de Raios-X.  

     

Um técnico Raios-X jornada 4h 
(colheita das radiografias) – 20 
exames.  

Um médico radiologista – 
conferência, leitura dos exames, 
confecção dos laudos, impressão do 
documento – 40 exames por 
jornada. 4h. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA – EXAMES DE IMAGENS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, 
ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA/ DENSITOMETRIA OSSEA) 

 

ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Responsável 
técnico do 
estabelecimento: 

CRM:      

Vigência: 

Vigência: 

Certificação do 
Profissional pelo 
Colégio Brasileiro 
de Radiologia. 

2. Responsável 
técnico dos 
programas 

PPR (plano de 
proteção 
radiológica): 

     

Vigência: 

Certificado de 
calibração dentro 
do prazo de 
vigência. 

3. Exames de 
imagem diversos 

(ANEXAR CÓPIA)      

Comprovante de 
manutenção 
preventiva 
conforme 
recomendação do 
fabricante. 

4. Secretaria médica 

Agenda para 
atendimento dos 
trabalhadores 
(horário definido). 

     

Ponto de rede 
com internet 

Cadastro 
informatizado. 

5. Condições de 
desinfecção e 
esterilização 

Existe rotina para 
desinfecção dos 
equipamentos/mo
biliário em uso 
para realização 
dos exames. 
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Verificação Técnica dos Laudos – EXAMES DE IMAGENS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, 

ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA / DENSITOMETRIA ÓSSEA) 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

1. Laudos 

Prazo de entrega 

Verificar se os prazos de entrega 
para cada tipo de laudo oferecido 
são compatíveis com nossas 
necessidades.  

     

Exames realizados 

Tomografia Computadorizada      

Ressonância Magnética 

Densitometria Óssea 

Ecografia 

Mamografia 

Outros 

 Comunicação 

O fornecedor oferece suporte para 
troca de informações objetivando 
uma análise mais acurada dos 
exames realizados no seu serviço. 

     

Execução do serviço 
Capacidade instalada para: 
equipamentos/demanda/equipe 
técnica capacitada 

     

2. Salas destinadas aos exames 

Dimensões mínimas com espaço adequado para acondicionar o 
profissional e o cliente durante o atendido em conformidade com o 
disposto na Legislação Municipal.  

     

Ambientes de apoio (sala de espera, recepção, depósito de materiais 
e equipamentos, sanitários separados por sexo, etc.) garantindo 
condições gerais de conforto para atendimento dos (as) trabalhadores 
(as). 

     

Obs.: 
     

Rotina para descarte de resíduos. Acondicionamento adequado. 
Existe coleta de películas e fixador. 

     

Obs.: 
     

Utilização do símbolo internacional de presença de radiação nos 
acessos controlados (se aplicável). 

     

Obs.: 
     

Fontes presentes nestas áreas e seus rejeitos devem ter suas 
embalagens, recipientes ou blindagens identificadas em relação ao 
tipo de elemento radioativo, atividade e tipo de emissão (se aplicável). 
Obs.: 

     

Identificação de vias de circulação, entrada e saída para condições 
normais de trabalho e para situações de emergência. 

     

Obs.: 
     

Localização dos equipamentos de segurança. 
     

Obs.: 
     

Procedimentos a serem obedecidos em situações de acidentes ou de 
emergência. 
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Obs.: 
     

Sistemas de alarme. 
     

Obs.: 
     

Arquivo 

Espaço físico adequado.      

Arquivo por empresa e/ou 
trabalhador. 

Arquivo ativo e inativo. 

Arquivo informatizado. 
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Verificação Técnica dos Materiais, do Monitoramento do Trabalhador e do Cumprimento das normais da 

ANVISA/CNEN – EXAMES DE IMAGENS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, 

ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA / DENSITOMETRIA ÓSSEA) 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

PROFISSIONAIS 
N.A 0 1 2 

1. Materiais Utilizados 

Equipamentos em 
conformidade com a técnica 
utilizada * (manual de 
procedimento, 
validação/calibração e 
manutenção preventiva). 
Obs.: 

 

     

 EPI – se necessário  
     

2. Monitoramento do Trabalhador (se aplicável) 

O profissional técnico de 
radiologia permanece nas 
áreas o menor tempo possível 
para realização do 
procedimento. 

 

     

O profissional tem 
conhecimento dos riscos 
radiológicos associados ao 
seu trabalho. 

 

     

Está capacitado inicialmente e 
de forma continuada em 
proteção radiológica. 

 
     

Usa EPI adequados para 
minimização dos riscos. 

 
     

Está sob monitoração 
individual de dose de radiação 
ionizante. 

 
     

3. Cumprimentos das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de energia Nuclear – 
CNEN (se aplicável) 

Cumprimentos das normas 
específicas da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA /e 
Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN  

 

     

Manter no local e à disposição 
da inspeção do trabalho o 
Plano de Proteção 
Radiológica – PPR, aprovado 
pela CNEN, e para os serviços 
de radiognóstico aprovado 
pela Vigilância Sanitária. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL EM ESPAÇOS CONFINADOS OU 
TRABALHO EM ALTURA 

ESTABELECIMENTOS ITENS VERIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
PROFISSIONAIS 

N.A 0 1 2 

Documentação 

Responsável Técnico do 
estabelecimento: 

CRP:      

Vigência: 
     

Procedimentos operacionais (protocolos, referências técnicas). 
     

Documentação 

 
Aplicação de testes 

 
Sala privativa, afastada da sala de 
espera, com boas condições de 
iluminação, ventilação e contendo 
mobiliários – 1 mesa e 3 cadeiras, 
de preferência um ambiente mais 
reservado em função da aplicação 
de avaliação psicossocial em que o 
trabalhador necessite sentir 
confiança para assuntos sigilosos. É 
necessário materiais de gráfica 
(organizadores) para arquivar os 
questionários no momento da 
aplicação destes. 
CRP: 

     

Arquivo 
 

Espaço físico adequado, com boas 
condições de armazenamento e 
ventilação, e que esteja sob os 
cuidados da área médica somente. 
Obs: 

     

Arquivo por empresa e/ou 
trabalhador. 
Os documentos escritos decorrentes 
de avaliação psicossocial, bem 
como todo o material que os 
fundamentou, deverão ser 
guardados pelo prazo mínimo de 5 
anos, observando-se a 
responsabilidade por eles tanto 
psicólogo, quanto da instituição em 
que ocorreu a avaliação psicológica. 
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VERIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E 

TOXICOLÓGICAS E DE CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA 

Classificação e Critérios de Avaliação para os itens do Roteiro para Inspeção em Laboratório de Análises 

Clínicas. O critério para a classificação está baseado no risco potencial inerente a cada item em relação à 

qualidade e segurança na realização da análise, segurança do trabalhador, preservação da saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente.  

 

IMPRESCÍNDIVEL – I  
Considera-se item IMPRESCINDÍVEL aquele que atende as recomendações das Boas Práticas em Laboratórios Clínicos, as 
diretrizes de biossegurança, e que pode influir em grau crítico na qualidade ou segurança dos serviços prestados, na segurança 
dos trabalhadores e na preservação da saúde pública e qualidade do meio ambiente  

NECESSÁRIO – N  
Considera-se item NECESSÁRIO aquele que atende às recomendações das Boas Práticas em Laboratórios Clínicos, as 
diretrizes de biossegurança, e que pode influir em grau menos crítico na qualidade ou segurança dos serviços prestados, na 
segurança dos trabalhadores, na preservação da saúde pública e qualidade do meio ambiente.  

RECOMENDÁVEL – R  
Considera-se item RECOMENDÁVEL aquele que atende às recomendações das Boas Práticas em  
Laboratórios Clínicos, as diretrizes de biossegurança, e que pode influir em grau não crítico na qualidade e segurança dos 
serviços prestados, na segurança dos trabalhadores, na preservação da saúde pública e qualidade do meio ambiente. O item 
recomendável, não cumprido na primeira inspeção será automaticamente tratado como necessário nas inspeções seguintes. 
Nunca será tratado porém, como item imprescindível  

INFORMATIVO – INF  
Considera-se item INFORMATIVO aquele que apresenta uma informação descritiva que não afeta a qualidade e segurança do 
serviço prestado, da segurança dos trabalhadores, na preservação da saúde pública e qualidade do meio ambiente. Poderá ser 
respondido como SIM ou NÃO, ou sob a forma de conceito.  
  
Outras abreviações utilizadas:  

3. CLAS.: classificação do item  
4. S: Sim  
5. N: Não  
6. NSA: Não se aplica  
7. NO: Não observado  

  

Clas    Sim  Não  NSA  
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ROTEIRO PARA INSPEÇÃO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

  

Data: ___/___/___    Início da Inspeção: _____ Término da Inspeção: ______  

INFORMAÇÕES GERAIS  S  N  NSA  

INF Razão social do laboratório:  

INF Nome de fantasia:  

INF 

CNPJ:  

CNES/MS (cadastro nacional de estabelecimentos de saúde) nº:  

Endereço:   

Bairro:                                       Município:   

CEP:                                             e-mail:  

Telefone:                                                            Fax:   

INF Laboratório intra hospitalar?  (   ) SIM   (    ) NÃO  

Especificar o tipo de laboratório:  

INF 

Laboratório de rotina – ambulatório (horário 

comercial)  

      

Laboratório de emergência 24 Horas        

Laboratório central ou matriz        

Laboratório filial        

Laboratório de apoio        

e posto de coleta        

Outro:   

I Existe licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária?  
      

INF Número do processo de licenciamento ou alvará sanitário8: ______________ ___________ ___  

I 

Existe no local certificado de responsabilidade técnica atualizado, ou 

documento que comprove a inscrição do R.T. no Conselho profissional,  ou 

documento similar?  

      

INF 

Nome do responsável técnico especificado no documento:  

Conselho Regional de _______________ n.º:   

Categoria Profissional:  

N O responsável técnico está presente?  
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N 
Existe supervisão de profissional de nível superior legalmente habilitado 

durante todo o período de funcionamento?  

      

N Os profissionais técnicos de laboratório são legalmente habilitados?  
      

N 

Comprova participação deste laboratório, em programa de controle externo 

da qualidade (programa de ensaios de proficiência por comparação 

Interlaboratorial)  

      

INF 

Identifique o programa utilizado:  

______________________________________________________________ _________________  

  

INF Utiliza laboratório de apoio?        

N Apresentou contrato oficial com laboratórios de apoio?        

INF Realiza coletas domiciliares?        

Em relação ao serviço de coletas domiciliares   

INF Este serviço é terceirizado?        

N Se terceirizado: existe contrato oficial entre as partes?        

R Apresentou relação de funcionários especificando cargo/função?  
      

R Existem registros de treinamento dos recursos humanos2?  
      

N 
Apresentou programa de imunização para hepatite B e/ou comprovação de 

sua execução? 

      

INF Possui programa de controle médico de saúde ocupacional?  
      

Existem instruções escritas para:  

N Atendimento ao paciente/cliente        

N 
Amostras (exemplo: critérios de rejeição, procedimentos para aliquotagem e 

armazenamento)?  

      

N Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde ou cópia do PGRSS?  
      

N Biossegurança ou manual de biossegurança?  
      

N 

Fluxo de notificação compulsória a nível municipal e/ou estadual, para os 

Centro(s) Epidemiológico(s), de resultados laboratoriais que indiquem 

suspeita de doenças de notificação compulsória imediata, em 24 horas, e 

para as outras doenças de notificação semanal, conforme relação nacional e 

estadual oficial atualizada, e de acordo com as normas legais em vigor?  

      

R Existem registros de sua realização?        
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PROCESSOS OPERACIONAIS  

FASE PRÉ-ANALÍTICA  

  

ADMINISTRAÇÃO (RECEPÇÃO / ESPERA)  S N NSA 

INF Média de pacientes atendidos/dia _________________  
   

N O setor está limpo?        

N O setor está organizado?        

R Existem cadeiras em número suficiente?        

I Existe um cadastro de pacientes?        

Identificar os itens contidos no cadastro:     

I Nome do paciente/cliente        

N Idade        

N Sexo        

N Nome do solicitante        

R Origem/procedência        

I Data do atendimento        

I Número do registro gerado pelo laboratório        

N Telefone e/ou endereço do paciente        

N Nome do responsável pelo paciente (se for necessário)        

N Informações necessárias para realização dos exames, se for o caso        

I Exames a serem realizados em cada amostra        

N Data prevista para entrega de resultados        

N É solicitado documento de identidade do paciente?        

INF Existe informatização dos dados de cadastro?        

N 
Existem instruções escritas para coleta de amostras efetuada pelo próprio 

paciente?  

      

N 
Os frascos contendo amostras de pacientes são imediatamente identificados no 

momento da entrega?  

      

N 

A entrega e identificação dos frascos contendo estas amostras atendem as 

diretrizes de biossegurança?   

 

 

  

    

R Estão definidos os prazos de entrega de resultados de exames?  
      

N 

É fornecido ao paciente um comprovante de seu atendimento contendo número 

de registro, nome do paciente, data do atendimento, data prevista de entrega do 

laudo, relação de exames solicitados e dados para contato com o laboratório?  

      

COLETA DE AMOSTRAS  S N NSA 

Em relação aos ambientes de coleta de amostras de pacientes de ambulatório:     
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I 
Existe sala de coleta ou box de coleta para atendimento a pacientes 

ambulatoriais?  

      

N Caso exista um único ambiente de coleta, este é do tipo sala?  
      

N Um box ou sala de coleta recebe no máximo 15 coletas por hora?  
      

N As condições higiênicas são satisfatórias?  
      

N Oferecem privacidade?        

N A temperatura ambiente é adequada?        

N A iluminação é adequada?        

N As paredes são laváveis e estão em bom estado de conservação?        

N Os tetos estão em bom estado de conservação?        

N Os pisos são laváveis?        

N Os pisos não possuem rachaduras?        

N As instalações elétricas estão em bom estado de conservação e uso?        

I Existe lavatório acessível?        

N Existe suporte com papel toalha?        

N Existe dispensador com sabão líquido?        

N Existe recipiente de lixo com dispositivo de abertura sem contato manual?  
      

Em relação a bancada:   

N Possui espaço útil de trabalho suficiente e seguro?  
      

N A superfície é de material impermeável e lisa?        

Em relação ao mobiliário necessário:  

I Existe cadeira e braçadeira?        

N 
Existe maca ou cadeira reclinável (com superfícies higienizáveis) em pelo menos 

um dos ambientes de coleta?  

      

N 
Os recipientes, bancadas, cadeiras, artigos e materiais de uso, estão limpos, sem 

vestígios de sangue nas superfícies?  

      

R Existem neste local, instruções escritas para a atividade deste setor?        

INF Realiza atividade de coleta de amostras ginecológicas?        

Para esta atividade:  

I 
Possui sala exclusiva, dotada de mesa ginecológica estofada e banqueta, com 

sanitário anexo?  

      

I O profissional que realiza está coleta é habilitado legalmente?        

Em r elação a coleta de sangue:  
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Os artigos para coleta (agulhas, seringas, tubos de coleta à vácuo):  

I São estéreis, descartáveis de uso único?  
      

I Estão no prazo de validade?        

I Possuem registro na ANVISA?        

I Existem luvas de procedimentos descartáveis disponíveis?        

I Existe no local recipiente rígido para descarte de materiais perfurocortantes?        

R 
Os recipientes rígidos são mantidos em suporte exclusivo e em altura que 

permita a visualização da abertura para descarte?  

      

N 
Os frascos contendo anti-sépticos estão identificados (nome, prazo de validade, 

fabricante, nº de lote)?  

      

N Os materiais e soluções para anti-sepsia são adequados?        

INF Realiza provas de coagulação presenciais?        

N Existe cronômetro?        

N Existe Banho - Maria ou equipamento similar?        

N Existem lanceta e papel de filtro?        

N 
Os tubos coletados são pré ou imediatamente após a coleta identificados 

corretamente (nome do paciente e número)?  

      

R Existe registro de identificação do nome do funcionário que efetuou a coleta?  
      

Em relação a coletas de amostras realizadas no leito dos pacientes internados e/ ou em coletas domiciliares:  

R 

Existem instruções específicas para os procedimentos de coleta no leito ou 

domicílio, quanto a identificação e transporte destas amostras, descarte de 

resíduos gerados no local, bem como os requisitos sanitários para os artigos de 

coleta, insumos e anti-sépticos utilizados?  

      

N 

Existe supervisão do responsável técnico do laboratório, ou seu substituto, para o 

serviço de coletas domiciliares e/ou de pacientes internados e/ou em serviços de 

diálise?  

 

 

  

    

N 
Existe maleta/recipiente identificado para o transporte seguro das amostras de 

pacientes?  

      

N Em condições sanitárias satisfatórias?        

N É lavável e isotérmico?        

N 
Quando necessário, é garantida a temperatura adequada no transporte de 

amostras?  

      

N 

Quando necessário o resfriamento da amostra, evita-se o contato direto de gelo 

com recipientes primários (tubos, frascos, seringas) e/ou artigos que contêm 

estas amostras?  

      

N 

Os recipientes primários (tubos, frascos, seringas) e/ou artigos contendo as 

amostras dos pacientes são envolvidos por saco plástico fechado, sempre que 

houver a possibilidade de vazamento?  

      

INSTALAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA  S N NSA 
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Informar especialidades realizadas no local:  

INF 

(     ) bioquímica                             (     )automação     

(     ) Hematologia               

(      ) hemograma                           (     )automação     

(    ) Coagulograma -TAP/PTTa      (     )automação     

(     ) Imunologia                              (     )automação     

(     ) Hormônio                                (     )automação  

(     ) Microbiologia                          (     )automação  

(     ) Anatomia Patológica  

(     ) Citologia  

(     ) Urinálise                                  (     )automação  

(     ) Parasitologia  

 (     ) Toxicologia               (     ) Forno Grafite  

(.....) HPLC  (.....) E. de massa  

(.....)_______________  

(     ) outros (especificar)_____________________  

N Os tetos estão em bom estado de conservação?        

N A iluminação é adequada?        

N A temperatura ambiente é adequada?        

N Há controle da temperatura ambiente?        

N Existem registros?        

I Existe pia / lavatório?        

N Existe suporte com papel toalha?        

N Existe dispensador com sabão líquido?        

N Existe recipiente de lixo com dispositivo de abertura sem contato manual?        

N As paredes são laváveis?        

N As paredes estão em bom estado de conservação?        

N Os pisos são laváveis?        

N Os pisos não possuem rachaduras?        

N As instalações elétricas estão em bom estado de conservação e uso?        

N A ventilação é adequada?        

N As superfícies de bancada são de material impermeável e lisas?        

N O Setor está limpo?        

INF Utiliza gás combustível?        

N 
Gás: Em caso de utilizar recipientes transportáveis, os mesmos estão localizados 

fora da área técnica com ventilação direta para o exterior?  

      

N As instalações da área técnica são adequadas ao volume de trabalho?  
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N 
Para laboratórios hospitalares com UTI/UTQ/atendimento imediato de 

emergência: possui sistema elétrico de emergência?  
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FASE ANALÍTICA 

 REAGENTES  S N NSA 

I Os produtos para diagnóstico de uso in vitro comerciais possuem registro na ANVISA?  

      

I Estão dentro do prazo de validade?        

N Estão armazenados de acordo com instruções do fabricante  
      

N 
Existem instruções escritas para a preparação / diluição / aliquotagem, de reagentes ou 

soluções manipuladas no local?  

      

N 

Reagentes e soluções manipuladas ou aliquotadas no local estão rotulados com as 

informações: procedência-identidade- concentração - riscos potenciais - dados de 

estabilidade - data da preparação - prazo de validade – instruções de armazenamento - 

e n° de lote se necessário?  

      

N 

Existem instruções escritas contendo os procedimentos analíticos, incluindo controle de 

qualidade específico a cada exame (ou instruções de uso / bula) disponíveis para 

consulta?  

      

N Os procedimentos analíticos são realizados de acordo com as instruções escritas?        

N 
Existem instruções escritas para a água reagente utilizada (grau de pureza necessário/ 

controle de qualidade/critérios de aceitação)?  

      

I 
Possui todos equipamentos e/ou materiais adequados e/ ou reagentes necessários para 

realização de todas as análises relacionadas no local e divulgadas nos laudos?  

      

INF O laboratório executa metodologias próprias (“in house”)? 
      

I 

Em caso afirmativo: As metodologias próprias estão documentadas? Critérios: a) 

descrição das etapas do processo; b) especificação e sistemática de aprovação de 

insumos, reagentes e equipamentos; c) sistemática de validação  

      

No caso de acidentes com exposição a materiais biológicos:  

INF Encaminha colaborador para serviço especializado?  
      

INF 
Realiza pesquisa de anticorpos anti-HIV - teste rápido, como exame EMERGENCIAL 

em amostras de paciente fonte no momento do acidente?  

      

N 

Após liberar o resultado do teste rápido, realiza um imunoensaio capaz de detectar 

anticorpos anti-hiv -1 e anti-hiv-2, seguindo os procedimentos sequenciados para 

diagnóstico sorológico, com base na legislação em vigor?   

      

N 

Caso seja possível identificar o paciente fonte, é solicitado autorização escrita, 

informando seu consentimento para realização de exames para anti-hiv, hepatite B e 

hepatite C?  

  
  

    

R Existem registros destas autorizações?  
      

INF Realiza análises microbiológicas?        

Existem instruções escritas para:   
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N Coleta de amostras para exames microbiológicos?  
      

R Definir os critérios de rejeição de amostras microbiológicas?        

N Preparação de reagentes, soluções e meios de cultura?        

N 
As técnicas microbiológicas utilizadas para isolamento, identificação e testes de 

resistência?  

      

R Identificação e classificação esquemática de microorganismos?  
      

N 
Os meios de cultura preparados no local estão identificados com número de lote - data 

de preparação e vencimento?  

      

I 
Existem meios de cultura específicos e necessários para o isolamento bacteriano de 

rotina?  

      

I 
Existe conjunto mínimo de discos de antibióticos que corresponda ao antibiograma 

liberado?  

      

N 
Existem produtos para diagnóstico de uso in vitro necessários para identificação 

bacteriana de rotina?  

      

R Existem microorganismos de controle?        

I Existe no local estufa bacteriológica?        

N Está em bom estado de conservação?        

N Está limpa?        

N A temperatura é controlada?        

R Existem registros?        

N 
As culturas e estoques de microorganismos são descartadas em sacos adequados para 

autoclavação?  

      

INF Realiza culturas de micobatérias (M.tuberculosis,M.bovis )?        

I 

As culturas específicas para M.tuberculosis, M.bovis, bem como o manuseio de culturas 

identificadas de Histoplasma capsulatum são realizados em cabine de segurança 

biológica (fluxo laminar)  

      

I 

As culturas específicas envolvendo demais patógenos enquadrados como classe de 

risco 3 e classe de risco 4 são realizadas, descartadas ou transportadas segundo as 

determinações do Ministério da Saúde?  

      

CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE  S N NSA 

N Existem instruções escritas para o programa de controle interno da qualidade?  

      

Existem amostras controle no mínimo para:     

I Exames bioquímicos?        

I Exames do hemograma?        

I Exames hormonais?        

I Exames imunológicos?        

INF Outros:     

Existem registros das análises destas amostras controle para:     

N Exames bioquímicos?        
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N Exames do hemograma?        

N Exames hormonais?        

N Exames imunológicos?        

INF Outros:     

Existem instruções escritas contendo os critérios de aceitação dos resultados para:     

N Exames bioquímicos?        

N Exames do hemograma?        

N Exames hormonais?        

N Exames imunológicos?         

R Existem registros de ocorrências e ações corretivas?         

N 
Os registros do controle interno da qualidade são arquivados no mínimo por 5 anos?         

N 
Os padrões e amostras controle são empregados de acordo com as instruções de uso 

do fabricante?  

       

N 
Após as análises: as amostras de soro e outros fluídos biológicos permanecem retidos 

no mínimo por 24 horas?  

       

CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE   S N NSA 

N Existem instruções escritas para o programa de controle externo da qualidade?  

       

Em r elação ao programa de ensaios de proficiência por comparação interlaboratorial:     

N O último relatório está disponível?         

N Os registros brutos das análises de amostras controle são rastreáveis?         

N 
O diretor do laboratório ou supervisor técnico realiza revisão periódica dos resultados 

enviados pelo programa?  

       

N As não conformidade detectadas em relatório sofrem ações corretivas?         

R Existem registros?         

N Existe sistemática alternativa para os exames não contemplados por este programa?  
       

R Existem registros de sua realização e resultados?  
       

N 
Os registros de programa de controle externo da qualidade são arquivados no mínimo 

por 5 anos?  

       

EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS  
 S N NSA 

Em relação aos equipamentos e instrumentos analíticos:  
   

R  Existe programa de manutenção preventiva e calibrações?  
       

R  
Apresentam etiqueta de identificação ou outra forma de registro contendo estado de 

calibração e / ou verificação e data da última e próxima verificação / calibração?  

       

N  Estão em bom estado de conservação?         

N  Estão limpos?         

N  
Existem instruções escritas para uso (ou manuais do fabricante em língua 

portuguesa)?  

       

INF  Existem na condição de fora de uso, ou em manutenção?         

N  Estes equipamentos estão identificados como tal?         
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Em r elação às geladeiras:     

N Estão em bom estado de conservação?         

N Estão limpas?         

N Não foram observados comida e/ou bebida no seu interior?         

N A temperatura é controlada?         

R Existem registros?         

Em relação a outros equipamentos termo controlados (estufas/banho-maria/freezer, outros):  

N A temperatura é controlada?        

R Existem registros?        

N Estão em bom estado de conservação?        

N Estão limpos?        

Em r elação a centrífugas:  

N Existem instruções escritas de uso na rotina?        

N Estão em bom estado de conservação?        

N Estão limpas?        

INF Existe cabine de segurança biológica?        

Em relação a cabine de segurança biológica:   

N É certificada e está no prazo de validade?        

N 
Existem instruções de operação de fácil compreensão, bem como instruções para a 

manutenção preventiva?  
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FASE PÓS-ANALÍTILICA 

  

REGISTROS  S N NSA 

N 
O sistema de registro garante rastreabilidade da operação, desde recebimento da 

amostra até liberação de resultado?  

      

N 
As alterações de registros, quando realizadas, contém a data, o nome ou assinatura 

legível do responsável pela alteração, preservando o dado original?  

      

N Os registros de exames (dados brutos) permanecem arquivados por 5 anos?  
      

N Estão legíveis e de fácil recuperação?        

N 
O laudo emitido pelo laboratório de apoio está disponível e arquivado pelo prazo de 

5 anos?  

      

N As cópias dos laudos de análise permanecem disponíveis por 5 anos?  
      

SALA DE LAVAGEM, PREPARO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL  S N NSA 

N O setor é individualizado?        

R Existe pia de despejo?        

I Existe pia de lavagem?        

N As instalações físicas estão em condições higiênicas satisfatórias (piso/parede/teto)?  
      

N As instalações elétricas estão em bom estado de conservação e uso?        

N A ventilação é adequada?        

R 

Os equipamentos apresentam etiqueta de identificação ou outra forma de registro, 

contendo estado de calibração e / ou verificação e data da última e próxima 

verificação / calibração?  

      

N Existem instruções escritas para as atividades realizadas no setor?  
      

N 
Existem instruções escritas disponíveis no setor, para o preparo e utilização de 

soluções desinfetantes?  

      

N Existe solução de hipoclorito de sódio?        

N A solução de hipoclorito de sódio possui registro na ANVISA?  

      

No reaproveitamento de artigos e materiais de laboratório passíveis de reutilização contamina dos com sangue, soro, 

plasma ou líquidos corpóreos:  

N Há descontaminação prévia com solução de hiploclorito de sódio a 1%?  
      

N Utiliza sabão /detergente apropriado para uso laboratorial?        

INF 
Gera resíduos de atividades microbiológicas (culturas, estoques, meios de cultura 

utilizados para transferência)?  

      

I Para laboratórios microbiológicos: existe autoclave instalada no local?  
      

Em relação a autoclave:  

N Está em bom estado de conservação?        

N Existem instruções escritas para sua utilização?        
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N Existem instruções escritas para manutenção preventiva?        

R Existem registros de manutenção?        

N Utiliza identificação visual do processo, através de fitas termossensíveis?  
      

N Existe rotina de utilização de bioindicador ou similar?        

I Existe estufa de secagem e esterilização?        

Em relação a estufa de secagem e esterilização:  

N Está em bom estado de conservação?        

N A temperatura é controlada?        

LAUDOS DE ANÁLISE  S N NSA 

Os laudos de análise preenchem os seguintes requisitos:  

N Em idioma português        

I Nome do paciente        

I Número de registro gerado pelo laboratório        

I Identificação do laboratório (razão social ou nome de fantasia)        

N Número de inscrição do laboratório no Conselho Profissional correspondente        

N Identificação da origem da amostra, se for o caso        

N Número da licença sanitária de funcionamento        

I Data da obtenção e recebimento da amostra - horário se indicado         

N Data da liberação do laudo        

I Nome do exame        

N Material coletado        

I Resultado do exame com a unidade empregada, se couber        

N Valor de referência para o exame realizado e na mesma unidade         

N Metodologia utilizada        

R Informações adicionais se necessários        

N Nome, nº de inscrição no Conselho Regional do responsável técnico do laboratório         

I 
Nome, nº de inscrição no Conselho Regional do profissional legalmente habilitado de 

nível superior, e responsável pela liberação de laudos   

      

I Assinatura manual ou eletrônica, ou referência à validação eletrônica do laudo        

N 
Os procedimentos para liberação/entrega de laudos garantem a confidencialidade 

dos mesmos?  

      

R Existe registro nos laudos se a análise foi realizada em amostra com restrições?        

N 

Existem instruções escritas, orientando a rápida notificação de resultados que se 

encontrem em faixa de risco, para o paciente, para o médico clínico e/ ou paciente e 

/ou responsável e/ou laboratório solicitante – conforme o caso?  

      

BIOSEGURANÇA   S N NSA 

N O manual (ou instruções escritas) de biossegurança está disponível?        

N Há registros de treinamento?        

N O acesso às áreas de trabalho é restrito a pessoas autorizadas?        

N 
Existe equipamento de segurança para combater incêndios, dentro do prazo de 

validade?  

      

N O acesso aos extintores está livre?        

R Existem registros (certificado ou documento similar) de sanitização no local?        
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N Os ambientes de trabalho estão limpos, ordenados e descontaminados?        

N 
Existem instruções escritas proibindo nos ambientes laboratoriais: o consumo ou a 

guarda de alimentos e bebidas, o ato de fumar, e o manuseio de lentes de contato?  

      

N Estas orientações são cumpridas?        

N Os funcionários estão adequadamente uniformizados?        

N Os uniformes (aventais) estão limpos e em boas condições?        

N Existe orientação do uso do avental apenas no laboratório?        

Existem disponíveis no local, os seguintes E.P.I.     

I Luvas de procedimentos descartáveis?        

N Luvas de proteção térmica?        

N Óculos com proteção lateral?        

N Máscaras?        

INF Visores?        

INF Outros        

INF Existem reativos voláteis, inflamáveis ou corrosivos?        

N 
Os reativos (voláteis, inflamáveis, corrosivos) estão acondicionadas em locais bem 

ventilados e em estantes baixas?  

      

INF Existem reativos tóxicos?        

N Os reativos tóxicos estão armazenados em armários trancados?        

N Não foi observado pipetagem com a boca de material biológico ou químico?        

N 
Há orientação escrita para desinfecção de bancadas com solução de hipoclorito de 

sódio a 1% ou álcool a 70% no início e final do expediente?  

      

INF Manipula reagentes radioativos?        

I 
Neste caso, o laboratório é cadastrado pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear(CNEM)? 

      

I Existe responsável habilitado com certificado atualizado pela CNEM?         

TRANSPORTE EXTERNO DE AMOSTRAS DE PACIENTES  S N NSA 

INF Realiza transporte externo de amostras de pacientes?        

Em relação aos recipientes de transportes de amostras:  

N São laváveis e isotérmicos?        

R São de paredes rígidas?        

N 
Existe a identificação externa com nome, endereço e telefone do laboratório 

remetente e laboratório receptor?  

      

N As condições sanitárias são satisfatórias?        

N A temperatura interna é controlada durante o transporte?        

N 
Evita-se o contato direto de gelo com frascos contendo amostras de pacientes?        

N 
Os frascos e tubos contendo as amostras são envolvidos por saco plástico fechado, 

sempre que houver possibilidade de vazamento?  

      

RESÍDUOS  S N NSA 

Em relação ao manejo dos resíduos de serviços de saúde:  

INF 

O material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises são descarta dos:  

(    ) em sacos impermeáveis como resíduos comuns ou (    ) em sacos branco leitoso  como resíduos de serviços 

de saúde   
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N 

Os recipientes de acondicionamento dos sacos são de material lavável, resistentes a 

punctura e vazamento, com cantos arredondados, tampa provida de sistema de 

abertura sem contato manual e identificados?  

      

N Estão limpos?        

N Os sacos de lixo estão preenchidos até 2/3 de sua capacidade volumétrica?        

I 

Os resíduos perfurocortantes são descartados imediatamente após o uso em 

recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, 

devidamente identificados com símbolo de risco biológico e inscrição 

perfurocortante?  

      

N 

Os recipientes rígidos são descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de sua 

capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 (cinco) cm de distância da boca do 

recipiente?  

      

I 
Não foi observado o esvaziamento e/ou reaproveitamento destes recipientes rígidos?        

N 

Após autoclavação das culturas e estoques de microorganismos, estes resíduos são 

apresentados para a coleta, acondicionados de acordo com a descaracterização 

física das estruturas? (se não descaracterizados: em saco branco leitoso) ?  

 

 

  

    

N 
As sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes, são acondicionados em saco branco leitoso?  

      

N 

Estes resíduos, bem como os recipientes rígidos contendo os resíduos 

perfurortantes são coletados e transportados por empresa credenciada, e são 

dispostos, em local devidamente licenciado para disposição final de resíduos de 

serviços de saúde?  

      

Em relação ao descarte de sobras de amostras de laboratório, contendo sangue ou líquidos corpóreos:  

INF 
São descartadas através da pia de despejo, no sistema de coleta de esgotos?       

N 
Caso contrário, as sobras de amostras são descontaminadas previamente ao 

manuseio para o despejo?  

      

INF Informe outra forma de destinação final: _____________________________ _______________  

Em relação aos resíduos químicos descartados pelos equipamentos:  

INF 

Estão disponíveis as ficha das Informações de Segurança de Produtos Químicos- 

FISPQ contendo as instruções referentes ao risco no manejo e disposição final 

destes produtos, elaborada pelo detentor do registro, e que acompanham o produto?  

      

N As instruções contidas na FISQ são seguidas?        

INF Há produção no local de resíduo radioativo?        

N 
Para o transporte interno de resíduos: os recipientes são de material lavável, rígido, 

impermeável com tampa articulada, cantos arredondados e identificados?  
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N 
A periodicidade da coleta externa é compatível com a capacidade de 

armazenamento dos resíduos gerados?  

      

N 
Caso necessário, existe abrigo exclusivo de resíduos (armazenamento externo)?        

N 
Neste caso, existe um ambiente para abrigo de resíduos do Grupo A e E, e outro 

ambiente para resíduos do Grupo D?  

      

N 
O local é iluminado, com piso e paredes revestidos de material liso, laváveis, 

impermeáveis; possui abertura de ventilação com tela de proteção?  

      

N Os sacos não estão dispostos diretamente sobre o piso?  
      

N 
Não apresenta abertura direta para a área de permanência de pessoa ou circulação 

de público e o acesso externo é facilitado para a coleta externa dos resíduos?  

      

N Se necessário, existe um abrigo exclusivo para resíduos do grupo B?       

Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município:  

Em relação à coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde:  

INF 
Existe disponibilizado no município um sistema de coleta e transporte externo de 

resíduos de serviços de saúde?  

      

N Existe documentação comprobatória de sua realização?        

INF A Empresa responsável pela coleta e transporte é terceirizada?        

N 

Existe no local, cópia do cadastro da empresa que coleta e transporta os resíduos de 

serviços de saúde, emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana ou o 

requerimento de solicitação deste documento?  

      

Em relação ao tratamento dos resíduos de serviços de saúde:  

INF 
Em condições de rotina, gera resíduos passíveis de tratamento sob licenciamento 

ambiental?  

      

INF Neste caso, o tratamento é realizado no local?        

N Existe no local cópia da licença ambiental do sistema de tratamento?        

INF O tratamento é realizado por empresa terceirizada?  
      

N 
Neste caso, existe no local cópia da licença ambiental da empresa terceirizada, ou o 

requerimento de sua solicitação?  

      

Em relação à disposição final dos resíduos de serviços de saúde:  

INF 
Existe sistema licenciado para disposição final dos resíduos de serviço de saúde?        

N 

Existe no local cópia da licença ambiental da empresas prestadoras do serviço 

terceirizado de disposição final dos resíduos de serviços de saúde OU o 

requerimento de sua solicitação?  

      

INF Existe sistema de coleta de esgoto atendendo o estabelecimento de saúde?        

INF 
Existe sistema de tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está 

localizado o serviço de saúde?  
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N 

Caso inexistente, os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas 

de estabelecimento de saúde são tratados antes do lançamento no corpo receptor 

ou na rede coletora de esgoto?  

      

  

Responsável(is) pela verificação:  

  

  

__________________________      ____________________________  

  

Nome / Assinatura e Carimbo                                         Nome / Assinatura e Carimbo  
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PONTUAÇÃO TECNICA 

 

SERVIÇOS ITENS VERIFICADOS 

OBSERVAÇÕES DO 

PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 

NA 0 1 2 

Pontuação 

N
ã
o

 s
e
 a

p
lic

a
 

In
a

d
e
q

u
a
d

o
 

P
a
rc

ia
lm

e
n

te
 a

d
e

q
u

a
d

o
 

A
d

e
q

u
a
d

o
 

Avaliação final 

 

P
ra

z
o

 p
a

ra
 a

d
e

q
u

a
ç
ã
o

 

P
ra

z
o

 p
a

ra
 a

d
e

q
u

a
ç
ã
o

 

A
p

ro
v

a
ç
ã
o

 d
ire

ta
 

 

Pontuação 

NA Não se aplica ao caso verificado. 

0 Aplica-se, porém não cumpre. Está inadequado, necessita adequar. 

1 Aplica-se, porém cumpre parcialmente. Necessita ajustar algum ponto. 

2 Aplica-se e cumpre integralmente. Está adequado. 

 

Avaliação final 

Aprovação direta 
Para todos os itens que são aplicáveis, a pontuação para aprovação direta e emissão do Certificado 

deverá ser 2 em todos os itens avaliados. 

Prazo para 

adequação 

Para os casos que a pontuação for 0 ou 1 o SESI-PR poderá negociar prazo de 30 a 90 dias 

(conforme o caso), para a adequação. 

Na reavaliação todos os itens deverão pontuar 2. 
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ANEXO XII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS  
 

1 – ORDEM DE SERVIÇO 

 

À (nome do LICITADO)

A/C.: (nome do responsável pela empresa LICITADA)

Ref. Autorização para início da prestação de serviços de (nome do serviço) em Segurança e Saúde no Trabalho

Prezado(a) Licitado(a),

Dia: Mês: Ano:

Nome fantasia: E-mail:

CNPJ: CNAE:

Contato: Cidade:

Nº de Funcionários: Telefone:

Endereço:

□ PPRA – Programa de Preservação de Riscos Ambientais 

□ PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário

□ PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

□ PPPA - Programa de Prevenção de Perdas Auditivas

□ Relatório Anual do PCMSO

□ Relatório Anual do PPPA

□ Outros. Especificar: ______________________________________________________________

Representante do Licitado

                                                                                                         

Horário:_____h:_____min

Data:____/____/_______. 

ORDEM DE SERVIÇO

Membro equipe SESI

Empresa:

ORDEM DE SERVIÇO

Em cumprimento ao Instrumento de Contrato nº xxx/2017 e ao Edital de Licitação dos Serviços de SST firmado entre o SESI e  

(nome do licitado), autorizamos o início do atendimento a indústria na realização do(s) seguinte(s) serviço(s) a serem prestados:
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ANEXO XIII – CONTRATO DE COMODATO 

C.C. n º ___/20XX 

PROCESSO Nº ______/20XX 
 
 
CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O SESI-PR - DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ 
E _______________________________________ 

 
Pelo presente Contrato de Comodato, de um lado como COMODANTE, 

SESI-PR, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º ____________________________, 

com sede em ___________, na (ENDEREÇO) _________________, de outro, como COMODATÁRIO, 

_________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob n.º___________________, com 

sede em __________- PR, na Rua ______________, n.º _____, por seus representantes legais ao final 

assinados, têm justo e acordado o adiante exposto em cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: FORMA  

O presente Comodato, devidamente autorizado pela autoridade competente do SESI-PR, reger-se-á pelo seu 

conteúdo específico e pelos art. 579 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

O COMODANTE cede em comodato ao COMODATÁRIO os bens constantes do Anexo I, parte integrante deste 

instrumento. 

Parágrafo Único: É perfeito o estado de conservação e uso dos bens especificados no ANEXO I do presente 

instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: NATUREZA JURÍDICA 

O Comodato ajustado pelo presente instrumento reveste-se das características legais existentes, especialmente 

as da gratuidade, fixação de prazo, transferência de posse do objeto contratual, com reserva de domínio ao 

COMODANTE, dada à natureza infungível do bem comodato. Desta forma, os riscos do objeto do Comodato 

ficam sob a responsabilidade do COMODATÁRIO, que por ele responde de todo, salvo na hipótese de força 

maior ou caso fortuito. 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente instrumento, 

podendo ser prorrogado, havendo interesse das partes, mediante Termo Aditivo. 

Parágrafo Único: Assegura-se às partes a possibilidade de rescisão unilateral do presente ajuste, bastando, 

para tanto, a comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA  

a) guardar e conservar os bens cedidos em comodato; 

b) restituir os bens, findo o prazo, na forma preceituada em lei, tal qual os recebeu, na sua  própria 

individualidade; 

c) responder por todas as despesas com o uso e manutenção do objeto contratual, sem direito a reembolso; 

d) assumir  e responder pelos riscos contratuais, salvo força maior ou caso fortuito; 

e) responder pela mora do atraso na restituição do objeto, incorrendo, na hipótese, em débito  de natureza 

locatícia; 

f) reparar, imediatamente, quaisquer danos causados pela utilização dos bens; 

g) abrir mão, em favor do COMODANTE, de todos os melhoramentos que venham a ser   incorporados ao 

objeto; 
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Parágrafo Único: A inobservância das obrigações referidas, além de acarretar as conseqüências previstas, 

obriga a COMODATÁRIA às perdas e danos decorrentes. 

CLÁUSULA SEXTA: GESTOR 

O SESI-PR designa neste ato, _____________________, para atuar na condição de gestor do COMODATARIO 

tornando-se responsável por acompanhar a execução do objeto deste contrato, mantendo relacionamento direto 

com o COMODANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) O COMODATÁRIO assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao COMODANTE ou 

terceiros, por si ou seus prepostos, no cumprimento do ora contratado, isentado-se o COMODANTE de toda e 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

b) O presente contrato, além de seu conteúdo específico, reger-se-á pelas disposições legais existentes, 

apropriadas à natureza jurídica do ora pactuado. 

c) Para dirimir qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente instrumento, as partes contratantes 

elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da Curitiba- Paraná, com expressa e bilateral 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E por assim haverem livremente acordado, as partes assinam o presente em 

três vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas. 

 

 

Curitiba, ___ de _____________ de 201X. 

 

 

 

 

Autoridade com alçada do SESI-PR               Comodatário 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 
Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 
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ANEXO AO CONTRATO DE COMODATO 
 

Comodato nº  : ____/____ 
Início : __/__/____ 
Término : __/__/____ 

 
 

COMODANTE: SESI-PR - Departamento Regional do Paraná - CNPJ/MF sob n.º _______________ 

 
COMODATÁRIO:  

 
 

QUANT. N.º Patrimônio DESCRIÇÃO DO BEM 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

Autoridade com alçada do SESI-PR               Comodatário 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 
Nome: 
CPF: 

  
Nome: 
CPF: 
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APÊNDICE - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 
 

I. COMPETE À EMPRESA ________________ 

 

a) Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos bens, abaixo discriminados, reparando quaisquer danos a 

que der causa, devolvendo-os nas condições em que foram entregues. 

 

Data de entrega para 
a Contratada 

Nº de Identificação do 
bem patrimonial 

Descrição do bem 
patrimonial 

Data de retorno 
ao SESI-PR 

    

    

    

 

II. COMPETE AO SESI-PR 

a) Entregar os bens patrimoniais acima descritos em perfeito estado de funcionamento, e para aqueles que se 

fizer necessário, entregá-los devidamente calibrados/aferidos. 

 

De acordo, ______/______/_______ 

 

_______________________________________ 

Responsável Empresa_____________________ 

 

 

De acordo, ______/______/_______ 

 

_______________________________________ 

Representante SESI-PR- Unidade______________ 

 
 

 
 

 
 


