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ESTADO DE MINAS GERAIS

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Divisão de Compras

Versão v.20.08.2019.

Processo SEI nº 3050.01.0000588/2019-77

 

CHAMAMENTO PÚBLICO

 

 

 

 

OBJETO:

Credenciamento de Pessoas �sicas autônomas e/ou jurídicas especializadas na realização de serviços
médicos.

 

 

 

REALIZAÇÃO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS VINCULADA À SECRETARIA DE
ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:

Recebimento do credenciamento até o dia: 04/03/2021
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ESCLARECIMENTOS:

e-mail : compras@epamig.br

Telefones: (31) 3489-5084,

Site para consultar o Edital: www.epamig.br

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO

N.º 001/2020

 

 

1 – PREÂMBULO

1.1. A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, por intermédio da Comissão Especial
de Licitação, designados pela Portaria 7002, de 20/12/2019, torna público para conhecimento de todos os
interessados a abertura de PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, através da Chamada Pública nº 01/2020,
que se regulará pela Lei Federal 13.303/2016 e pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da EPAMIG que durante o prazo de 08 (oito) dias subsequentes à data de publicação deste aviso,
iniciará o credenciamento de empresas e profissionais autônomos, em conformidade com o disposto neste
edital.

2 - DO OBJETO

2.1- Cons�tui objeto do presente procedimento, Credenciamento de Pessoas �sicas autônomas e/ou
jurídicas especializadas na realização de serviços médicos, exames complementares e laboratoriais, na área
de saúde ocupacional, visando atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –PCMSO,
de acordo com preços e condições estabelecidos nos ANEXO I deste edital.

2.2 - A escolha do profissional/clínica para a realização do exame clínico caberá ao empregado da EPAMIG,
não havendo qualquer �po de indicação ou interferência por parte da empresa.

2.3 - Como forma de garan�r a lisura e impessoalidade, será disponibilizada uma relação, com o nome das
clínicas e profissionais autônomos, dispostas em ordem alfabé�ca e com as informações de endereço e
exames complementares que o fornecedor se credenciou para realizar em suas dependências.

3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO

CONVOCATÓRIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações , referentes ao processo de credenciamento,
poderão ser realizados por qualquer pessoa, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o início da
inscrição e entrega dos documentos habilitatórios, e deverão ser enviados a Comissão Especial de
Licitação..

3.2. Os pedidos de esclarecimento e as impugnações deverão ser encaminhados à Comissão, por escrito,
por meio do e-mail compras@epamig.br e ou protocolizar junto à Seção de Protocolo da EPAMIG, situado
no andar térreo do prédio da Avenida José Cândido da Silveira, 1.647, Bairro União, Belo horizonte MG, no
horário compreendido de 08:30 (oito horas e trinta minutos) as 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos)
observado o prazo previsto neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as
provas que se fizerem necessárias endereçados à Comissão Especial de Licitação.

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos e nas impugnações, os interessados deverão se iden�ficar (CNPJ,
nome empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

3.Acolhida a pe�ção contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respec�vas respostas, serão divulgados
pelo Comissão Especial de licitação no sí�o eletrônico: www.epamig.br.

3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administração e os par�cipantes.

3.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

mailto:compras@epamig.br
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3.7. As denúncias, pe�ções e impugnações não iden�ficadas ou não fundamentadas serão arquivadas pela
autoridade competente.

3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a preclusão do direito de discu�r,
na esfera administra�va, as regras do certame.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par�cipar do presente processo, pessoas �sicas autônomas ou pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo per�nente ao objeto deste instrumento, que es�verem localizadas em Belo
Horizonte e que atendam a

todas as exigências con�das neste Edital.

4.2. Está impedido de par�cipar do presente credenciamento o interessado que:

4.2.1. Esteja em processo de falência;

4.2.2. Esteja cumprindo penalidade de suspensão de par�cipação em licitação e impedimento de contratar
com a EPAMIG;

4.2.3. Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou esteja
cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal e/ou com o estado de
Minas Gerais;

4.2.4. Se enquadre em qualquer das vedações previstas na Lei nº 13.303/2016;

4.2.5. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou obje�vo incompa�vel com o objeto desta
licitação;

4.2.6. Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no País;

 

4.3. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente Licitação.

4.4. Cada licitante apresentará somente uma proposta de acordo com as exigências deste Edital.

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

4.6. A par�cipação no Certame implica em aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

5. DO CADASTRAMENTO

5.1. A interessada promoverá sua inscrição, por meio de requerimento padrão con�do no Anexo III
concomitantemente à data da entrega da documentação necessária para habilitação, aceitando e
submetendo-se, às previsões con�das no presente Edital, e seus anexos.

5.2. A inscrição será realizada no período de 05/03/2020 a 04/03/2021.

5.2.1 O prazo para inscrição poderá ser prorrogável por igual período, contados do primeiro dia ú�l
posterior ao término do prazo de entrega dos documentos de habilitação e da inscrição.

5.2.62 A prorrogação deverá ser divulgada pelos mesmos instrumentos em que se deu a divulgação do
instrumento convocatório.

5.3. Cada clínica deverá indicar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome durante o processo
de credenciamento.

5.4. O fornecedor arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação da
documentação, independente do resultado do procedimento de credenciamento.

5.5. O credenciamento ocorrerá após análise de toda documentação exigida e verificação do cumprimento
dos requisitos, previstos neste Edital, sendo formalizado mediante assinatura do respec�vo termo e do
contrato.

5.6. Serão credenciadas todas as clínicas que preencherem os requisitos exigidos

neste Edital.
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5.7. O resultado do credenciamento, contendo CNPJ e razão social das clínicas que cumprirem todos os
requisitos previstos neste instrumento, será divulgado por

meio de publicação no sí�o eletrônico www.epamig.br

6 – DA HABILITAÇÃO:

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições.

 

6.1. REGULARIDADE JURÍDICA

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação consignadas
neste Edital, que poderão ser encaminhadas via portal, quando for o caso.

6.1.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais,
das declarações constantes nos anexos deste Edital.

6.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao responsável

pela empresa para pra�car atos junto à Administração Pública.

6.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

6.1.3. Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Empresárias ou
Coopera�vas e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação
de seus administradores;

6.1.4. Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de
sociedade não empresária, acompanhado de prova da Diretoria em exercício;

6.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Brasil, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
a�vidade assim o exigir.

6.1.6. Registro no Conselho de Classe

6.1.7 Para pessoa �sica:

6.1.7.1.Carteira de Iden�dade

6.1.7.2 Inscrição no CPF/MF

6.1.7.3 Registro no Conselho de Classe

6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) do Ministério da Fazenda;

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, rela�vo à sede do licitante, per�nente ao
seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto do Certame;

6.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual, Federal e Municipal da sede do licitante;

6.2.3.1. Se o fornecedor não es�ver inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Minas Gerais,
deverá comprovar a inexistência de débitos rela�vos a tributos estaduais de Minas Gerais por meio de
Cer�dão de Débito Tributário (CDT), que poderá ser solicitada pelo sí�o eletrônico
www.fazenda.mg.gov.br;

6.2.4. Cer�ficado de regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS);

6.2.5.Cer�ficado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social (INSS);

6.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.2.7. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes cer�dões nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de nega�vas.
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6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.3.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou cer�dão
nega�va de insolvência civil expedida no domicílio da pessoa �sica, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses.

6.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço de
abertura, no caso de empresa recém cons�tuída, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços
provisórios, mas admi�da a sua atualização por índices oficiais.

6.3.3 Em se tratando de sociedade anônima deverá ser apresentada cópia da publicação em jornal

6.3.4 Em se tratando de empresa recém-cons�tuída, deverá ser apresentado o balanço de abertura,
devidamente registrado na repar�ção competente;

 

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Pessoa jurídica

6.4.1. Comprovação de ap�dão compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades do objeto deste objeto,
por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:

a) Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);

b) Local e data de emissão;

c) Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

d) Período de fornecimento/prestação de serviço e iden�ficação do respec�vo contrato;

6.4.2. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
atestados apresentados, que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços.

6.4.2.1 Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados.

6.4.3.  Registro da empresa licitante no CRM (Conselho Regional de Medicina) com especialização em
medicina do trabalho, da sede da licitante, contendo o nome de seu responsável técnico e dentro do seu
prazo de validade;

6.4.4 Declaração que a empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado para
desempenhar as a�vidades per�nentes ao objeto do credenciamento, indicação de quais exames tem
capacidade para realizar e a iden�ficação do (s) respec�vos profissional(is), responsáveis pela realização
dos exames de Saúde Ocupacional, e de seu(s) registro(s) em sua en�dade de classe.

A comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa poderá ser através de um dos documentos
abaixo:

a) apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial,
no caso de ser sócio-proprietário da empresa;OU

b) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo emprega�cio
do profissional na empresa licitante, no caso de empregado da empresa;OU

c) apresentação de contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida em cartório, de ambas as
partes, no caso de profissionais autônomos.

d) Diploma de Conclusão do Curso de Graduação na área da saúde rela�vo à sua especialidade referente
aos médicos(as) e demais profissionais de saúde indicados;

e) Cópia da carteira de cada profissional fornecida pelo respec�vo Conselho Regional de Classe Profissional
e a respec�va cer�dão de registro e quitação pessoa �sica e dentro do seu prazo de validade, rela�vos aos
médicos(as) e demais profissionais de saúde indicados;
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f) Específico para médicos(as) indicados(as): Cer�ficado de Conclusão de Residência Médica ou
Especialização referente à sua especialidade, devidamente reconhecido e registrado no CRM/MG –
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais ou no Conselho Profissional;

g) Rela�vos aos demais profissionais de saúde indicados: Quando houver exigência legal apresentar
documento que comprove a(s) especialidade(s) de todos os profissionais indicados, por meio de �tulo de
especialista/técnico expedido pela respec�va Sociedade/Conselho/Órgão responsável pelo controle de
especialidade a que pertence.

h) Apresentar Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.

 

Pessoa �sica

6.4.5. Comprovação de ap�dão compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades do objeto deste objeto,
por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:

a) Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);

b) Local e data de emissão;

c) Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

d) Período de fornecimento/prestação de serviço e iden�ficação do respec�vo contrato;

O(a) licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
atestados apresentados, que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços.

Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados.

c) Declaração de que o profissional possui instalações, aparelhamento adequado para desempenhar as
a�vidades per�nentes ao objeto do credenciamento, indicação de quais exames tem capacidade para
realizar e a iden�ficação do respec�vo profissional, responsável pela realização dos exames de Saúde
Ocupacional, e de seu registro em sua en�dade de classe. 

d) Diploma de Conclusão do Curso de Graduação na área da saúde rela�vo à sua especialidade referente ao
médico(a) ou profissional de saúde indicado;

e) Cópia da carteira do profissional fornecida pelo respec�vo Conselho Regional de Classe Profissional e a
respec�va cer�dão de registro e quitação pessoa �sica e dentro do seu prazo de validade, rela�vos ao
médico(a) ou profissional de saúde indicado;

f) Específico para médico(a) indicado(a): Cer�ficado de Conclusão de Residência Médica ou Especialização
referente à sua especialidade, devidamente reconhecido e registrado no CRM/MG – Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais ou no Conselho Profissional.

g) Rela�vo ao profissional de saúde indicado: Quando houver exigência legal apresentar documento que
comprove a(s) especialidade(s) do profissional indicado, por meio de �tulo de especialista/técnico
expedido pela respec�va Sociedade/Conselho/Órgão responsável pelo controle de especialidade a que
pertence.

h) Apresentar Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.

6.5 – DAS DECLARAÇÕES

6.5.1. Declaração de que o par�cipante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 (dezoito)
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que, em nenhuma hipótese, emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, em cumprimento ao estabelecido no
inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal, e Lei Federal 9.854, de 27 de outubro de 1999,  conforme
modelo con�do no Anexo II deste Edital.
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6.5.2. Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame,
conforme modelo con�do no Anexo II deste Edital

6.5.3. Os beneficiários do Decreto 47.43782018 deverão declarar, se for o caso, eventuais restrições
rela�vas à documentação de regularidade fiscal e trabalhista e que atende às demais exigências de
habilitação conforme o modelo con�do no Anexo II deste Edital.

6.5.4. Declaração de que conhece os termos do chamamento publicado no diário oficial do Estado,
conforme modelo con�do no Anexo II deste Edital.

6.5.5. Declaração de capacidade de atendimento, indicando o quan�ta�vo de atendimentos que poderão
ser realizados pela clínica por dia; os dias e horários de atendimento; bem como instalações, equipamento
e quadro de pessoal técnico especializado próprio conforme modelo no Anexo II deste Edital

6.5.6. declaração de aceitação dos valores de serviço;

6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

6.6.1. O par�cipante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade
Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como
subs�tuto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser
u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

6.6.1.1. Os documentos exigidos para habilitação, que não estejam contemplados no Cer�ficado de
Registro Cadastral (CRC) ou que es�verem vencidos, deverão ser encaminhados via e-mail
compras@epamig.br, no formato PDF, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a par�r do início da
inscrição.

6.6.1.2. Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia auten�cados por cartório
competente, ou ainda auten�cados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial.

6.6.1.3. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

6.6.2. O par�cipante que não possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC)

deverá encaminhar todos os documentos habilitatórios via e-mail compras@epamig.br, no formato PDF.

6.6.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos

sí�os eletrônicos oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

6.6.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
necessários para verificação, o par�cipante será inabilitado.

6.6.5. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o
nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

6.6.6. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no

nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emi�dos

obrigatoriamente, em nome da matriz.

6.6.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do
par�cipante.

6.6.8. Aos beneficiários enquadrados como ME e EPP será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação fiscal e/ou
trabalhista, contado a par�r da divulgação da análise dos documentos de habilitação do fornecedor,
conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual 47.437/2018.

6.6.8.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará em
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sua inabilitação .

6.6.9. Para habilitação serão analisadas, ainda, as exigências de natureza técnica

constantes no Anexo I, parte integrante deste instrumento convocatório

 

7. DAS FASES DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

7.1. FASE 1 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

7.1.1. A documentação prevista no item 6 deste Instrumento Convocatório deverá ser entregue, no
endereço e forma previsto no item 6.6. A prorrogação ou modificação deste edital, deverá ser divulgada
pelos mesmos instrumentos em que se deu a divulgação do instrumento convocatório.

7.1.2. Não será aceita documentação extemporânea.

7.1.3. Toda as informações e documentos fornecidos pela interessada são de sua

inteira responsabilidade, cabendo-lhe cer�ficar-se antes da entrega, de que possui condições de atender
aos requisitos para par�cipação do processo de credenciamento.

7.2. FASE 2 - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

7.2.1. Os documentos serão analisados pela Comissão Especial de Licitação com competência para receber,
examinar e julgar todos os documentos rela�vos ao processo de credenciamento. A análise habilitatória
será concluída em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados do primeiro dia ú l
posterior ao término do prazo de entrega dos documentos de habilitação.

.2.2. Caso não compareçam interessados, ou quando todos forem inabilitados, será concedido o prazo de 8
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação.

7.2.3. A Comissão Especial de licitação julgará a ap�dão das clínicas mediante comprovação de TODA a
documentação solicitada no item 6, sendo que, para a análise da validade destes, será considerada a data
da entrega da documentação, conforme item 8.1.1.

7.2.4. É facultada a Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase do processo de credenciamento, a
promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a
aceitação de documento que deveria ter sido entregue na data definida no item 8.1.1.

7.2.5. Concluída a análise da documentação para habilitação será publicado no Diário Oficial de Minas
Gerais o resultado do credenciamento, sendo divulgado a relação das clínicas habilitadas e as inabilitadas.

8. DOS RECURSOS

8.1. Das decisões da Comissão Especial de Licitação, que culminar em habilitação ou inabilitação de
qualquer clínica ou pessoa �sica interessada, será concedida oportunidade de recurso no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados a par�r da comunicação oficial mencionada no item 8.2.5 deste Instrumento
Convocatório, ficando os demais par�cipantes desde logo in�mados a apresentarem contrarrazões em
igual número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos. Os recursos interpostos serão imediatamente publicados no sí�o eletrônico www.epamig.br
para ciência dos demais par�cipantes, possibilitando apresentação de contrarrazões.

8.2. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais par�cipantes
será realizado preferencialmente via e-mail compras@epamig.br  ou mediante protocolo, junto à Seção de
Protocolo da EPAMIG, situado no andar térreo do prédio da Avenida José Cândido da Silveira, 1.647, Bairro
União, Belo horizonte MG, no horário compreendido de 08:30 (oito horas e trinta minutos) as 16:30
(dezesseis horas e trinta minutos), , em envelopes separados, lacrados, rubricados,

marcados como restritos, iden�ficados com os dados da empresa par�cipante do processo de
credenciamento 01/2020,devendo ser encaminhados aos cuidados da Comissão Especial de Licitação.

8.3. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no item 8.1 e 8.2 deste
edital.

mailto:compras@epamig.br
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8.3.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão Especial de Licitação poderá não
conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência,
tempes�vidade, legi�midade, interesse e mo�vação, vedado exame prévio da questão relacionada ao
mérito do recurso.

8.4. A Comissão Especial de Licitação avaliará o recurso em até 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar
seus atos, se assim julgar per�nente, ou submeter o recurso à Autoridade Competente, caso mantenha sua
decisão inicial. Nesse úl�mo caso, a decisão final deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados o encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão.

8.5. Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados a Comissão

Especial de Licitação, que poderá:

8.5.1. Mo�vadamente, reconsiderar a decisão;

8.5.2. Mo�vadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Competente,
conforme §3º art. 53 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG.

8.6. A interposição de recurso, contrarrazões e a decisão serão divulgada por meio de publicação no sí�o
eletrônico www.epamig.br e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

9. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1. Após finalização de todas as etapas acima elencadas, o ato de resultado final será homologado pela
Autoridade Competente designada pela Portaria nº 6957, de 10/09/2019.

9.2. O resultado final deste Chamamento Público será publicado por meio da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Antes da formalização do contrato, deverão as clínicas declaradas habilitadas encaminhar a
documentação de habilitação no prazo máximo de 02 (dois) dias para o seguinte endereço: Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG – Av. José Cândido da Silveira, 1.647, Departamento de
Suprimentos 1º andar, no horário de 08h00min (oito) às 17h00min (dezessete) horas, em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos, iden�ficados com os dados da empresa
par�cipante e do processo de credenciamento 01/2020 encaminhado aos cuidados da Comissão Especial
de Licitação auten�cados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia auten�cada por cartório
competente, ou ainda auten�cados por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial.

10.1.2. Todas as páginas deverão ser enumeradas e rubricadas. O quan�ta�vo total de páginas da
documentação encaminhada deverá ser indicado no requerimento de inscrição, conforme modelo
constante no Anexo II.

10.1.3. Aqueles que optarem por entregar a documentação pessoalmente na Seção de Protocolo,
receberão, no ato da entrega, comprovante atestando o recebimento do envelope devidamente lacrado,
que deverá ser encaminhado ao email compras@epamig.br

10.1.4. Aqueles que optarem por encaminhar a documentação via Correios, da mesma forma do item
12.1.3, deverá enviar o comprovante de postagem para o email compras@epamig.br.

10.2. Finalizados todos os procedimentos, os representantes legais das clínicas habilitadas serão
convocados para firmar o termo de contrato.

10.3. Os contratos serão assinados eletronicamente pelo Sistema Eletrônico de Informação - SEI. Para
assinatura eletrônica, a(s) clínica(s) interessada(s) deverá(ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações
do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link h�ps://goo.gl/DRLXHo, e clicar em
"Clique aqui se você ainda não está cadastrado". Após finalizar o cadastro de usuário externo no SEI,
deverá (ão) encaminhar cópia digitalizada, para o e-mail

comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, dos seguintes documentos:

http://www.epamig.br/
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10.3.0.1. RG e CPF.

10.3.0.2. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos pela empresa.

10.3.0.3. Comprovante de endereço atualizado, em nome do usuário, com o mesmo endereço u�lizado no
momento do cadastro.

10.3.0.4. A depender do �po de processo, poderá ser solicitada documentação complementar para
efe�vação do cadastro.

10.3.0.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail:
cadastrosei.compras@epamig.br.

10.3.0.6. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na

aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto n° 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e
administra�va.

10.3.1. O credenciado deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo
de contrato e mantê-las durante o prazo daprestação dos serviços pactuados.

10.3.2. O presente Edital de credenciamento, assim como toda a documentação apresentada, fará parte
integrante do instrumento contratual, independente de transcrição.

10.4. O representante legal deverá assinar o termo de contrato dentro do prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou
e-mail.

10.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de

contrato, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para

tal e devidamente fundamentada.

11. DO PAGAMENTO

11.1. A CREDENCIADA deverá encaminhar MENSALMENTE à CREDENCIANTE, através da Segurança do
Trabalho/DPGP, no úl�mo dia de cada mês, relatório com o valor em reais dos serviços prestados,
juntamente com os formulários dos exames ocupacionais devidamente preenchidos e assinados, para
conferência e autorização para emissão da Nota Fiscal.

11.2. Após a entrega do relatório, a CREDENCIANTE apresentará à CREDENCIADA, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, e por escrito, as glosas (se houver, juntamente com o parecer técnico) ou solicitará a emissão da
Nota Fiscal (para recebimento provisório), tão somente com o valor unitário e valor referente ao
quan�ta�vo de consultas médicas e exames complementares aprovados e realizados mensalmente pela
CREDENCIADA, apurado conforme valores indicados no Edital.

11.3. O recebimento provisório será feito mediante a entrega da Nota Fiscal. Após o recebimento
provisório, iniciar-se-á o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a Segurança do Trabalho/DPGP proceder à
verificação e aprovação da Nota Fiscal, quando, então, se dará o recebimento defini�vo.

11.4. 4 A aprovação dos serviços pela CREDENCIANTE somente será efe�vada após parecer favorável da
Segurança do Trabalho/DPGP. Será facultado à CREDENCIANTE o direito de não efe�var o pagamento se no
ato da aprovação ficar comprovada a imperfeição dos serviços ou a execução em desacordo com as
especificações ora apresentadas. Na hipótese, segundo avaliação da Segurança do Trabalho/DPGP, dos
referidos serviços executados serem passíveis de re�ficação, em conformidade com as especificações do
contrato, o pagamento desses serviços em atraso não sofrerá qualquer reajuste.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Será permi�da a subcontratação somente para exames laboratoriais e complementares, nos termos
dos parágrafos 1º, 2º e 3º, art. 78, Lei Federal 13.303/2016.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1 - A recusa total ou parcial do adjudicatário em executar o serviço bem como o atraso na sua execução
em desconformidade com o contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas, permitem a
aplicação das sanções prevista em Lei.

13.2. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos dos Ar�gos 82 a 84 da Lei 13.303/2016
ficará sujeito às sanções, incluindo a de suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento
de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (anos) anos. 13.2 - O licitante cuja conduta esteja prevista
em um dos incisos dos Ar�gos 82 a 84 da Lei 13.303/2016 ficará sujeito às sanções, incluindo a de
suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG, pelo prazo
de até 2 (anos) anos.

13.3 - A aplicação das sanções observará o devido processo administra�vo, respeitando-se a ampla defesa
e o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Federal 13.303/16

13.4 - As sanções previstas em Lei, serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de
empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após encaminhamento da inscrição, não serão
aceitas alegações de desconhecimento.

14.2. Todos os documentos rela�vos a esse credenciamento, enviados por meio �sico, nas hipóteses
previstas na lei e neste edital, deverão ser entregues em envelopes lacrados, rubricados, marcados como
restritos e iden�ficados com os dados da empresa par�cipante e do Edital de Credenciamento 01/2020.

14.3. A Comissão Especial de Licitação ou à Autoridade Competente, em qualquer fase do julgamento,
poderá promover diligência designada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição
do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos des�nados a fundamentar as decisões.

14.4. A Comissão Especial de Licitação e suas respec�vas competências estão previstas na Portaria 7002, de
20/12/2019.

14.5. O objeto deste instrumento deverá ser executado em conformidade com o Anexo I deste Edital,
correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.

14.6. O objeto do contrato decorrente da presente credenciamento poderá sofrer acréscimos ou
supressões.

14.7. A Comissão, no julgamento da habilitação, poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros
ou falhas que não alterem sua substância, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência des�nada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.8. O presente credenciamento somente poderá ser revogado por razão de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de
o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.9. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes deste processo, valendo esta cláusula como renúncia expressa a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

14.10 As demais condições ou exigências per nentes ao objeto deste instrumento são aquelas explicitadas
na minuta do Contrato e especificação do objeto, constante dos anexos, parte integrante deste
instrumento convocatório.

14.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Os prazos previstos neste
instrumento, só se iniciam e expiram em dia de expediente na Administração Pública.

14.12. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes

anexos:
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14.12.1 Anexo I - Termo de Referência

14.12.2. Anexo II - Declarações

14.12.3  Anexo III - Requerimento de Credenciamento

14.12.4 Anexo IV - Minuta de Contrato

14.12.5 Anexo V - Minuta do Termo de Adesão

14.12.6 Anexo VI - Resumo dos Serviços

 

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Credenciamento de pessoas �sicas autônomas e jurídicas especializadas na realização de serviços
médicos, exames complementares e laboratoriais, na área de saúde ocupacional, para realização de
consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao
trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos e de saúde ocupacional para
atender ao programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, dos de empregados(as) da
Unidade da Sede em Belo Horizonte da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG.

 

1.2. Serão credenciados todos os interessados que, a tempo e modo, atenderem às exigências fixadas no
edital.

 

1.3. O credenciamento significa a inclusão do interessado no cadastro que ficará à disposição dos
empregados da EPAMIG.

 

1.4. A escolha do credenciado caberá ao próprio empregado.

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - O exame médico periódico deve ser realizado anualmente, no intuito de promover e preservar a
saúde dos(as) empregados, especialmente em relação às doenças ocupacionais. Trata-se de um programa
de caráter con�nuo, com a finalidade de prevenção, mapeamento precoce e diagnós�co dos agravos a
saúde dos trabalhadores, além da constatação dos casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis
causados por riscos do trabalho ou quaisquer situações ligadas ao ambiente de trabalho.

A realização de exame médico ocupacional também visa atender ao disposto na Norma Regulamentadora
nº 07 (NR-07), com redação dada pela Portaria GM nº 3.214, de 08/06/1978, com obje�vo de manter
atualizados os exames periódicos, bem como atender demandas em casos de exames admissionais,
demissionais, retorno ao trabalho e mudança de função. Além disso, com a promoção e preservação da
saúde e do meio ambiente laboral, há melhoria da sa�sfação pessoal e dos serviços prestados, com
reflexos posi�vos na qualidade de vida da população trabalhadora.

 

3. JUSTIFICATIVA /AMPARO LEGAL

O exame médico periódico deve ser realizado anualmente, no intuito de promover e preservar a saúde
dos(as) empregados, especialmente em relação às doenças ocupacionais. Trata-se de um programa de
caráter con�nuo, com a finalidade de prevenção, mapeamento precoce e diagnós�co dos agravos a saúde
dos trabalhadores, além da constatação dos casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis causados
por riscos do trabalho ou quaisquer situações ligadas ao ambiente de trabalho.
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A realização de exame médico ocupacional também visa atender ao disposto na Norma Regulamentadora
nº 07 (NR-07), com redação dada pela Portaria GM nº 3.214, de 08/06/1978, com obje�vo de manter
atualizados os exames periódicos, bem como atender demandas em casos de exames admissionais,
demissionais, retorno ao trabalho e mudança de função. Além disso, com a promoção e preservação da
saúde e do meio ambiente laboral, há melhoria da sa�sfação pessoal e dos serviços prestados, com
reflexos posi�vos na qualidade de vida da população trabalhadora.

 

3.1. A realização do certame tem base com fundamento no art. 30, caput da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, 
na deliberação nº 781 e no seu Regulamento Interno de Licitações,Contratos e Convênios da EPAMIG -
RLCC, nos ar�gos 168 e seguintes ,especialmente em razão da inviabilidade de compe�ção e da escolha da
Administração  pela hipótese do credenciamento.

 

4 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os exames médicos ocupacionais e demais exames complementares deverão obedecer aos preceitos
técnicos da medicina do trabalho e da é�ca médica. Os ASO’s e exames complementares também deverão
ser realizados de acordo com NR 7.

O exame clínico consis�rá na avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame �sico completo,
avaliação dos exames laboratoriais e complementares per�nentes à função, orientações sobre saúde geral
e ocupacional, encaminhamentos e conclusão sobre ap�dão, ap�dão parcial ou inap�dão para o trabalho,
observando sempre os riscos presentes no ambiente de trabalho.

O atendimento clínico deverá ser realizado por médicos, preferencialmente com especialização em
medicina do trabalho, devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.

Os comprovantes de registro dos profissionais fornecido pelo respec�vo Conselho Regional de Classe
Profissional poderá ser exigido pela CREDENCIANTE em qualquer momento da execução do contrato.

EXAMES CÓDIGO SIAD
2.5 HEXANODIONA - URINA 26263
ACETIL-COLINESTERASE - SANGUE
ÁCIDO DELTA AMINOLEVULÍNICO - URINA (ALA-U)
ÁCIDO HIPÚRICO - URINA
ÁCIDO METIL-HIPÚRICO - URINA
ACUIDADE VISUAL/ORTHO RATER
ALT (TGP) - SANGUE
AST (TGO) - SANGUE
AUDIOMETRIA TONAL COM LAUDO
AVALIAÇÃO MÉDICA/EXAME CLÍNICO COM EMISSÃO DE ASO
CARBOXIHEMOGLOBINA - SANGUE
CHUMBO - SANGUE
COPROCULTURA
CREATININA - SANGUE
ELETROCARDIOGRAMA-ECG COM LAUDO
ELETROENCEFALOGRAMA-EEG COM LAUDO
EPF (EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES)
ESPIROMETRIA COM LAUDO
FENOL - URINA
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - SANGUE- GAMA GT
GLICEMIA
HEMOGRAMA COM PLAQUETAS
MANGANÊS URINÁRIO
MERCÚRIO - URINA
METANOL - URINA
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METIL ISO BUTIL CETONA
RAIO X DE TÓRAX (OIT) COM LAUDO
REAÇÃO VDRL
SWAB DE OROFARINGE / CULTURA DE OROFARINGE
TESTE PARA BRUCELOSE
TESTOSTERONA TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM
TSH
URINA ROTINA
UROCULTURA
 
 

QUANTIDADE ESTIMADA PARA A CONTRATAÇÃO

ITEM QTD ESTIMADA UNID DESCRIÇÃO DETALHADA / EXAME
1 3 UNID 2.5 HEXANODIONA - URINA
2 3 UNID ACETIL-COLINESTERASE - SANGUE
3 3 UNID ÁCIDO DELTA AMINOLEVULÍNICO - URINA (ALA-U)
4 3 UNID ÁCIDO HIPÚRICO - URINA
5 3 UNID ÁCIDO METIL-HIPÚRICO - URINA
6 25 UNID ACUIDADE VISUAL/ORTHO RATER
7 3 UNID ALT (TGP) - SANGUE
8 3 UNID AST (TGO) - SANGUE
9 25 UNID AUDIOMETRIA TONAL COM LAUDO
10 261 UNID AVALIAÇÃO MÉDICA/EXAME CLÍNICO COM EMISSÃO DE ASO
11 3 UNID CARBOXIHEMOGLOBINA - SANGUE
12 3 UNID CHUMBO - SANGUE
13 3 UNID COPROCULTURA
14 3 UNID CREATININA - SANGUE
15 25 UNID ELETROCARDIOGRAMA-ECG COM LAUDO
16 25 UNID ELETROENCEFALOGRAMA-EEG COM LAUDO
17 16 UNID EPF (EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES)
18 3 UNID ESPIROMETRIA COM LAUDO
19 3 UNID FENOL - URINA
20 3 UNID GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - SANGUE- GAMA GT
21 25 UNID GLICEMIA
22 40 UNID HEMOGRAMA COM PLAQUETAS
23 3 UNID MANGANÊS URINÁRIO
24 3 UNID MERCÚRIO - URINA
25 3 UNID METANOL - URINA
26 3 UNID METIL ISO BUTIL CETONA
27 3 UNID RAIO X DE TÓRAX (OIT) COM LAUDO
28 16 UNID REAÇÃO VDRL
29 3 UNID SWAB DE OROFARINGE / CULTURA DE OROFARINGE
30 3 UNID TESTE PARA BRUCELOSE
31 3 UNID TESTOSTERONA TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM
32 3 UNID TSH
33 16 UNID URINA ROTINA
34 3 UNID UROCULTURA

 

 

5 - VALORES PARA CREDENCIAMENTO: Preço de referência da pesquisa de mercado realizada em
dezembro/2019.
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ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDENCIAMENTO
NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 À NOVEMBRO/2020

EXAMES QTD ESTIMADA
VL UNITÁRIO DE
EXAME (MÉDIO)
(R$)

VL TOTAL
(R$)

2.5 HEXANODIONA - URINA 3 26,90 80,70
ACETIL-COLINESTERASE - SANGUE 3 16,30 48,90
ÁCIDO DELTA AMINOLEVULÍNICO - URINA (ALA-U) 3 14,00 42,00
ÁCIDO HIPÚRICO – URINA 3 20,00 60,00
ÁCIDO METIL-HIPÚRICO - URINA 3 20,00 60,00
ACUIDADE VISUAL/ORTHO RATER 25 29,50 737,50
ALT (TGP) - SANGUE 3 10,00 30,00
AST (TGO) - SANGUE 3 10,00 30,00
AUDIOMETRIA TONAL COM LAUDO 25 30,00 750,00
AVALIAÇÃO MÉDICA/EXAME CLÍNICO COM EMISSÃO DE ASO 261 35,00 9.135,00
CARBOXIHEMOGLOBINA - SANGUE 3 13,50 40,50
CHUMBO - SANGUE 3 23,90 71,70
COPROCULTURA 3 19,50 58,50
CREATININA - SANGUE 3 9,50 28,50
ELETROCARDIOGRAMA-ECG COM LAUDO 25 37,50 937,50
ELETROENCEFALOGRAMA-EEG COM LAUDO 25 40,00 1.000,00
EPF (EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES) 16 10,60 169,60
ESPIROMETRIA COM LAUDO 3 35,00 105,00
FENOL - URINA 3 24,00 72,00
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - SANGUE- GAMA GT 3 11,00 33,00
GLICEMIA 25 10,50 262,50
HEMOGRAMA COM PLAQUETAS 40 14,00 560,00
MANGANÊS URINÁRIO 3 29,88 89,64
MERCÚRIO - URINA 3 30,00 90,00
METANOL - URINA 3 24,50 73,50
METIL ISO BUTIL CETONA 3 38,00 114,00
RAIO X DE TÓRAX (OIT) COM LAUDO 3 42,50 127,50
REAÇÃO VDRL 16 11,50 184,00
SWAB DE OROFARINGE / CULTURA DE OROFARINGE 3 24,50 73,50
TESTE PARA BRUCELOSE 3 18,50  55,50
TESTOSTERONA TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM 3 27,00 81,00
TSH 3 25,60 76,80
URINA ROTINA 16 10,60 169,60
UROCULTURA 3 22,00 66,00
TOTAL GERAL  R$ 15.513,94

 

OBS.: Os serviços serão solicitados de forma independente, conforme demanda da CREDENCIANTE. O
valor unitário dos exames deverá incluir todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação de serviços.

6 - RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Atender às exigências legais, promover a saúde, o bem-estar, a segurança e a integridade dos empregados
da EPAMIG em seus locais de trabalho.

 

7 - ORÇAMENTO DETALHADO
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Conforme relação de fornecedores anexos SEI MG

EMAIL-FORNECEDOR AMBSEG 9498590

ORÇAMENTO-FORNECEDOR AMBSEG 9495722

EMAIL-FORNECEDOR OCUPACIONAL 9498939

ORÇAMENTO-FORNECEDOR OCUPACIONAL 9499081

EMAIL E ORÇAMENTO-FORNECEDOR TOLEDO 9499264

EMAIL E ORÇAMENTO-FORNECEDOR VITAL 9499331

 

8. HABILITAÇÃO/ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. Para habilitar-se o interessado deverá atender às disposições do Edital, especialmente quanto à
documentação necessária, local e forma de apresentação da mesma.

8.2. Pessoa jurídica

a) Comprovação de ap�dão compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades do objeto deste objeto, por
meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:

- Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);

- Local e data de emissão;

- Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

- Período de fornecimento/prestação de serviço e iden�ficação do respec�vo contrato;

A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados
apresentados, que deu suporte à contratação, endereço atual da CREDENCIANTE e local em que foram
prestados os serviços.

Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados.

b) Registro da empresa licitante no CRM (Conselho Regional de Medicina) com especialização em medicina
do trabalho, da sede da licitante, contendo o nome de seu responsável técnico e dentro do seu prazo de
validade;

c) Declaração que a empresa possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado para
desempenhar as a�vidades per�nentes ao objeto do credenciamento, indicação de quais exames tem
capacidade para realizar e a iden�ficação do(s) respec�vos profissional(is), responsáveis pela realização
dos exames de Saúde Ocupacional, e de seu(s) registro(s) em sua en�dade de classe.   

A comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa poderá ser através de um dos documentos
abaixo:

- apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial,
no caso de ser sócio-proprietário da empresa;OU

- apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo emprega�cio do
profissional na empresa licitante, no caso de empregado da empresa;OU

- apresentação de contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida em cartório, de ambas as
partes, no caso de profissionais autônomos.

d) Diploma de Conclusão do Curso de Graduação na área da saúde rela�vo à sua especialidade rela�vos
aos médicos(as) e demais profissionais de saúde indicados;

e) Cópia da carteira de cada profissional fornecida pelo respec�vo Conselho Regional de Classe Profissional
e a respec�va cer�dão de registro e quitação pessoa �sica e dentro do seu prazo de validade, rela�vos aos
médicos(as) e demais profissionais de saúde indicados;
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f) Específico para médicos(as) indicados(as): Cer�ficado de Conclusão de Residência Médica ou
Especialização referente à sua especialidade, devidamente reconhecido e registrado no CRM/MG –
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais ou no Conselho Profissional;

g) Rela�vos aos demais profissionais de saúde indicados: Quando houver exigência legal apresentar
documento que comprove a(s) especialidade(s) de todos os profissionais indicados, por meio de �tulo de
especialista/técnico expedido pela respec�va Sociedade/Conselho/Órgão responsável pelo controle de
especialidade a que pertence.

 

h) Apresentar Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.

 

8.3.) Pessoa �sica

a) Comprovação de ap�dão compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades do objeto deste objeto, por
meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto, compreendendo os
requisitos abaixo relacionados:

- Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);

- Local e data de emissão;

- Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

- Período de fornecimento/prestação de serviço e iden�ficação do respec�vo contrato;

O(a) licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
atestados apresentados, que deu suporte à contratação, endereço atual da CREDENCIANTE e local em que
foram prestados os serviços.

Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados.

c) Declaração que o profissional possui instalações, aparelhamento adequado para desempenhar as
a�vidades per�nentes ao objeto do credenciamento, indicação de quais exames tem capacidade para
realizar e a iden�ficação do respec�vo profissional, responsável pela realização dos exames de Saúde
Ocupacional, e de seu registro em sua en�dade de classe. 

d) Diploma de Conclusão do Curso de Graduação na área da saúde rela�vo à sua especialidade rela�vos ao
médico(a) ou profissional de saúde indicado;

e) Cópia da carteira do profissional fornecida pelo respec�vo Conselho Regional de Classe Profissional e a
respec�va cer�dão de registro e quitação pessoa �sica e dentro do seu prazo de validade, rela�vos ao
médico(a) ou profissional de saúde indicado;

f) Específico para médico(a) indicado(a): Cer�ficado de Conclusão de Residência Médica ou Especialização
referente à sua especialidade, devidamente reconhecido e registrado no CRM/MG – Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais ou no Conselho Profissional.

g) Rela�vo ao profissional de saúde indicado: Quando houver exigência legal apresentar documento que
comprove a(s) especialidade(s) do profissional indicado, por meio de �tulo de especialista/técnico
expedido pela respec�va Sociedade/Conselho/Órgão responsável pelo controle de especialidade a que
pertence.

 

h) Apresentar Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.

 

9 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DESEMBOLSO

9.1. Os serviços serão solicitados de forma independente, conforme demanda da CREDENCIANTE
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9.1.1. Os serviços serão executados no conforme demanda da CREDENCIANTE por preço unitário,
obedecendo integralmente às especificações ora apontadas, bem como as legislações per�nentes.

9.1.2. A CREDENCIADA deverá responder à demanda de agendamento da CREDENCIANTE até 24horas,
programando entre as partes melhor dia e horário para os(as) empregados, bem com indicando o local
para realização dos exames.

9.2. ENTREGA 

O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) pelo menos em duas vias, a primeira via será entregue para ao(à)
empregado(a) e a segunda via enviada à CREDENCIANTE digitalizada por e-mail em até 24horas após o
fechamento do ASO e a via original encaminhada posteriormente juntamente com a fatura dos serviços
prestados em envelope, lacrado e e�quetado “confidencial” à Segurança do Trabalho/DPGP. O formulário
(ASO) deverá estar preenchido com letra legível, constando a exames complementares quando houver,
assinatura da pessoa examinada e do médico examinador.

 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG

Av. José Cândido da Silveira, 1647 - Bairro União - BH/MG

Cep.: 31.170-495

telefones: (31)3489-9712

 

9.3 - CRONOGRAMA DE ENTREGA

 

9.3.1 Os serviços serão solicitados de forma independente, conforme demanda da CREDENCIANTE.

 

9.3.2 Os serviços serão executados conforme demanda da CREDENCIANTE por preço unitário tabelado,
obedecendo integralmente às especificações ora apontadas, bem como as legislações per�nentes.

 

9.3.3 A CREDENCIADA deverá responder à demanda de agendamento da CREDENCIANTE até 24horas,
programando entre as partes melhor dia e horário para os(as) empregados, bem com indicando o local
para realização dos exames.

 

 

9.4. Detalhamento do Cronograma

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDENCIAMENTO POR QUADRIMESTRE
PORCENTAGEM
ESTIMADA DE
EXECUÇÃO

CUSTOS
ESTIMADOS
POR
PERÍODO

DE MARÇO/2020 a JUNHO/2020 66% R$10.577,36
DE JULHO/2020 a OUTUBRO/2020 27% R$4.327,10
DE NOVEMBRO/2020 a FEVEREIRO/2020 7% R$1.121,84

 

9.5 FORMA DE PAGAMENTO

9.5.1 - A CREDENCIADA deverá encaminhar MENSALMENTE à CREDENCIANTE, através da Segurança do
Trabalho/DPGP, no úl�mo dia de cada mês, relatório com o valor em reais dos serviços prestados,
juntamente com os formulários dos exames ocupacionais devidamente preenchidos e assinados, para
conferência e autorização para emissão da Nota Fiscal
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9.5..2 Após a entrega do relatório, a CREDENCIANTE apresentará à CREDENCIADA, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, e por escrito, as glosas (se houver, juntamente com o parecer técnico) ou solicitará a emissão da
Nota Fiscal (para recebimento provisório), tão somente com o valor unitário e valor referente ao
quan�ta�vo de consultas médicas e exames complementares aprovados e realizados mensalmente pela
CREDENCIADA, apurado conforme valores indicados no Edital.

9.5.3 O recebimento provisório será feito mediante a entrega da Nota Fiscal. Após o recebimento
provisório, iniciar-se-á o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a Segurança do Trabalho/DPGP proceder à
verificação e aprovação da Nota Fiscal, quando, então, se dará o recebimento defini�vo.

9.5.4. A aprovação dos serviços pela CREDENCIANTE somente será efe�vada após parecer favorável da
Segurança do Trabalho/DPGP. Será facultado à CREDENCIANTE o direito de não efe�var o pagamento se no
ato da aprovação ficar comprovada a imperfeição dos serviços ou a execução em desacordo com as
especificações ora apresentadas. Na hipótese, segundo avaliação da Segurança do Trabalho/DPGP, dos
referidos serviços executados serem passíveis de re�ficação, em conformidade com as especificações do
contrato, o pagamento desses serviços em atraso não sofrerá qualquer reajuste.

 

10. PRAZO E FORMA DE ENTREGA/ PERÍODO DE VIGÊNCIA/ EXECUÇÃO:

10.1. O credenciamento vigerá por 12 (doze) meses, podendo seu edital ser republicado por igual
período, por quantas vezes a EPAMIG entender pela necessidade de sua manutenção, man�das todas suas
condições.

 

10.2 - O Termo de Credenciamento terá vigência por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

 

10.3 - A par�r do encaminhamento pelo Departamento de Gestão de Pessoas - DPGP, o examinando
encaminhar-se-á para consulta com Médico do Trabalho, podendo escolhê-lo, bem como o horário de sua
preferência, conforme agendamento com esse.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE

 

11.1. São obrigações da CREDENCIANTE

11.1.1. Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas, cláusulas e condições estabelecidas no Termo de
Credenciamento, bem como fornecer todas as informações relacionadas ao seu objeto para o Credenciado;

11.1.2. realizar o pagamento após a prestação dos serviços, observadas as disposições estabelecidas em
item próprio;

11.1.3. no�ficar por escrito a Credenciada em caso de advertência a esse ou irregularidades na execução
dos serviços, anexando cópia ao respec�vo procedimento administra�vo;

11.1.4. entregar ao examinando o pedido de consulta devidamente preenchido, carimbado, autorizado e
assinado pelo Departamento de Gestão de Pessoas - DPGP, juntamente com a relação dos Médicos
credenciados, para que possa livremente escolher com qual realizará sua consulta.

 

11.1.5. fiscalizar e avaliar a execução da entrega, através de agente previamente designado, podendo
recusar o material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Credenciada;

11.1.5. comunicar à Credenciada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão
ou desconformidade verificada na execução da entrega, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob
pena de serem-lhe aplicadas às sanções legais previstas;

11.1.6. promover o recebimento e conferencia dos produtos no prazo fixado;
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11.1.7. à Credenciante é reservado o direito de verificar a qualidade do(s) serviço(s) fornecidos, que
deverão ser de qualidade;

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

12.1. São obrigações do CREDENCIADO:

12.1.1. entregar os serviços no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta,
contados a par�r do recebimento, pelo

fornecedor, da autorização de fornecimento;

12.1.2. dar garan�a aos serviços;

12.1.3. não transferir ou ceder, total ou parcialmente, o fornecimento ora Contratado;

12.1.4. responsabilizar-se por todos os ônus rela�vos ao fornecimento dos serviços, inclusive seguros
desde a origem até sua entrega no local de

des�no;

12.1..5. manter os dados cadastrais atualizados junto ao CREDENCIANTE;

12.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

121.1.7. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas peloCREDENCIANTE;

121.1.8. garan�r fiel e precisa observância do disposto na Portaria nº 3.214 de 1978 e da Portaria nº 24 de
29/12/94, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho DOU de 30/12/94, procedendo aos exames
médicos que lhe forem encaminhados;

12.1..9. fornecer infraestrutura necessária de instalações, equipamentos e instrumental para a realização
dos exames clínicos;

12.1.10. respeitar o código de conduta é�co-profissional;

121.1.11. prestar pessoalmente os serviços ajustados, segundo os mesmos padrões de assistência
dispensada a seus clientes par�culares;

121.1.12. fornecer aos empregados subme�dos aos exames médicos, todas as informações acerca de seu
estado de saúde, bem como as prescrições cura�vas e preven�vas das patologias mais comuns;

12.1.13. observar as orientações do Médico Coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO da EPAMIG (Anexo VIII do edital), solicitar os exames complementares de
diagnós�co, emi�r atestados de saúde ocupacional e realizar o preenchimento de relatórios específicos dos
exames;

121..14. informar ao Médico do Trabalho, Coordenador do PCMSO da EPAMIG, os dados clínicos que lhe
forem solicitados;

12.1.15. manter registro da ficha clínica de cada empregado-paciente atendido;

12.1.16. transferir todos os registros médicos, originários deste credenciamento, a outro profissional que
for indicado, no término do período contratual, na resilição ou na rescisão do contratual;

12.1.17. arcar com todos os ônus, trabalhistas, tributários, fiscais, econômicos, financeiros ou qualquer
outro, resultante do objeto contratado e/ou prestação de serviço, com total isenção destes ônus para a
EPAMIG;

12.1.18. emi�r nota fiscal eletrônica, observando os itens 14.2 e 14.3 do Edital, após a prestação dos
serviços;

12.1.19. junto a Nota Fiscal eletrônica deve comprovar a regularidade junto ao INSS e FGTS, através
cer�dão nega�va de débito, em face ao disposto no Art. 195, § 3º, da Cons�tuição Federal;

12.1.20. entregar os serviços na EPAMIG/SEDE dentro dos prazos estabelecidos, conforme descrito no
objeto desta licitação, mantendo em vigor e atualizadas as obrigações contratuais, para que não venha a
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receber e pagar multas pelo descumprimento dos prazos;

12.1.21. dar garan�a da habilitação e registro dos médicos, demais profissionais envolvidos na execução
dos serviços objeto deste Termo de Referência, especificados no item 4; cuidar para que esses profissionais
estejam devidamente preparados e orientados para o exercício de suas funções, observando os princípios
da é�ca, urbanidade e educação no tratamento aos trabalhadores da CREDENCIANTE;

12.1.22. ter domínio das normas e regulamentos de segurança e saúde do trabalhador, proteção ao meio
ambiente, saúde ocupacional e exames complementares, não cabendo alegações de desconhecimento,
ainda que as mesmas não estejam explícitas neste Termo de Referência;

12.1.23. responsabilizar-se pelos danos causados direta e indiretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, desde que devidamente
comprovados;

12.1.24. manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação exigidas na licitação; bem como o Cer�ficado de Regularidade do FGTS -
CRF, a prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e a CNDT - Cer�dão Nega�va
de Débitos Trabalhistas devidamente atualizados, repassando-os mensalmente junto com as NFPS - Notas
Fiscais de Prestação de Serviços;

12.1.25. reparar, corrigir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou.incorreções resultantes da execução;

12.1.26. apresentar e orientar todos os trabalhadores da CREDENCIANTE, quanto aos procedimentos para
realização dos exames médicos ocupacionais e exames complementares;

12.1.27. prestar, sempre que consultada, todos esclarecimentos solicitados pela CREDENCIANTE,
atendendo também, prontamente, às reclamações, crí�cas e sugestões que, porventura, lhes forem
apresentadas e que estejam relacionadas à execução do contrato no prazo es�pulado pela CREDENCIANTE;

12.1.28. manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra�va, de todo e qualquer
assunto de interesse da CREDENCIANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste Termo de Referência, sobretudo no que se referem às condições médicas e de
saúde dos trabalhadores da CREDENCIADA;

12.1.29. reportar-se ao fiscal/gestor do contrato para que seja efe�vado o controle das a�vidades
realizadas e sejam dirimidas as dúvidas, porventura geradas;

12.1.30. subs�tuir, sempre que necessário, o profissional cuja atuação e/ou comportamento sejam
considerados, pela CREDENCIANTE, inconvenientes, prejudiciais ou insa�sfatórios no desempenho de suas
funções CREDENCIADAS;

12.1.31. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato;

12.1.32. comunicar imediatamente e por escrito à CREDENCIANTE as ocorrências de quaisquer fatos que
possam atrasar ou impedir a execução do objeto contratado, no todo ou em parte, indicando medidas a
serem adotadas para corrigir as situações geradas;

12.1.33. manter em arquivos da CREDENCIADA os prontuários e todos os documentos, objeto deste
Contrato, que subsidiarão informações e emissões de documentos futuros, de acordo com a Legislação
Trabalhista, obedecendo aos prazos legais de arquivamento;

12.1.34. fornecer os arquivos de Medicina e Segurança do Trabalho em formatação específica, de acordo
com as exigências legais, para atendimento ao E-SOCIAL (Decreto nº 8373/2014), quando solicitado;

12.1.35. comunicar a CREDENCIANTE, durante a execução dos trabalhos, expressamente com
antecedência, caso haja necessidade de subs�tuição ou acréscimo dos profissionais relacionados, bem
como apresentar toda documentação exigida para comprovação de qualificação técnica.

12.1.36. apresentar o(s) colaborador(es) iden�ficados, além de provê-los com os Equipamentos e Proteção
Individual - EPI, quando for o caso. Obedecer, no que couber, o estabelecido nas Normas
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Regulamentadoras da “Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978”. Assumir todas as responsabilidades e
tomar as medidas necessárias ao atendimento do(s) seu(s) colaborador(es), acidentados ou com mal súbito

 

13 - SANÇÕES

13.1 - A recusa total ou parcial do adjudicatário em executar o serviço bem como o atraso na sua execução
em desconformidade com o contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas, permitem a
aplicação das sanções prevista em Lei.

13.2 - O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos dos Ar�gos 82 a 84 da Lei 13.303/2016
ficará sujeito às sanções, incluindo a de suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento
de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (anos) anos.

13.3 - A aplicação das sanções observará o devido processo administra�vo, respeitando-se a ampla defesa
e o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Federal 13.303/16

13.4 - As sanções previstas em Lei, serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de
empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.

 

14. DO PRAZO DE ATENDIMENTO/ LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. Os exames médicos devem ser realizados em um mesmo dia, de modo a não prejudicar o
cumprimento das ações do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e da área de
pessoal da Empregadora, especialmente as admissões, demissões e retorno ao trabalho.

14.2 -  A Garan�a dos serviços deverá ser assegurada pelos responsáveis técnicos devidamente registrados
no CRM (Conselho Regional de Medicina) e/ou demais conselhos profissionais a que pertencer, conforme
NR's 07.

14.3 - Os exames médicos ocupacionais e exames complementares deverão ser realizados em uma mesma
unidade/local evitando o deslocamento dos(as) empregados(as)  da CREDENCIANTE para realização de
exames complementares.

14.4 - A CREDENCIADA deverá indicar local único para realização de exames médicos ocupacionais e
exames complementares em um raio de até 15(quinze)Km de distância da Sede da CREDENCIANTE, situada
na Avenida José Candido da Silveira, 1647 – Bairro União – CEP: 31.170- 495, em Belo Horizonte/MG.
Poderá ser ajustado entre as partes a realização de exames nas dependências da Sede da CREDENCIANTE.

 

15 - CRITERIOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA

 

Fica a critério do DPSU a escolha da forma do julgamento.

 

16 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS

 

20.122.701.2002.0001.339039.0.60.1 - recurso próprio

 

 

17. VALOR ESTIMADO

17.1. O atendimento está es�mado em R$ 16.026,31 de acordo com o discriminado no ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA– do edital,

17.2. A remuneração dos exames será feita segundo os valores unitários ob�dos em tabela única
contendo a mediana da pesquisa preços.
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18 - PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Conforme Ar�go 41 da Lei 13.303/2016 e de acordo com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios - RLCC da EPAMIG.

20 - LOCAL E DATA

Belo Horizonte, 20 de Novembro de 2019.

21 - RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro que elaborei o presente Termo de Referência com os elementos estabelecidos pelo Art. 6º, I, do
Decreto Estadual 44.786/08, pelo Art. 3º da Lei nº. 10.520/02 e Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da EPAMIG - RLCC

_____________________________________

MARCELA GONÇALVES BARBOSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

original assinado

 

Isto posto, nos termos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RLCC submeto o
presente Termo de Referência para aprovação da Autoridade Competente, também designada como
Ordenador de Despesas.

 

 

ANEXO II – DECLARAÇÕES

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

(papel �mbrado da empresa)

 

..................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n° (MATRIZ)

..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)..................................................................................................................................portador(a) da
Carteira de Iden�dade - RG nº................................................. e do CPF nº...................................DECLARA,
em  cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Cons�tuição Federal, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim
como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impedi�vo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )

 

Em,..............de...................de 20....

.........................................................................................................
(assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima)

 

 

DECLARAÇÃO PARA HABIITAÇÃO
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 (papel �mbrado da empresa)

A ____________________CNPJ nº_____________, com sede na ___________, declara, sob as penas da lei,
que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para par�cipar do Credenciamento
01/2020

 

Em,........... de.............de 20.....

 

Assinatura do representante legal__________________________________

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

(papel �mbrado da empresa)

A ____________________CNPJ nº_____________, com sede na ___________, por intermédio do seu
representante legal portador da Carteira de Iden�dade nº --------- e do CPF nº -------------declara, conhecer
os termos do chamamento publicado no Diário Oficial do Estado 01/2020

 

Em,........... de.............de 20.....

 

Assinatura do representante legal__________________________________

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS (papel �mbrado da empresa)

A ____________________CNPJ nº_____________, com sede na ___________, por intermédio do seu
representante legal portador da Carteira de Iden�dade nº --------- e do CPF nº -------------declara, se sujeitar
às normas técnicas emi�das pelo Conselho Profissional competente.

Em,........... de.............de 20.....

 

Assinatura do representante legal__________________________________

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇO

(papel �mbrado da empresa)

A ____________________CNPJ nº_____________, com sede na ___________, por intermédio do seu
representante legal portador da Carteira de Iden�dade nº --------- e do CPF nº ------------------ declara estar
ciente da impossibilidade de cobrança d valores adicionais, taxas e/ou valores complementares àqueles
estabelecidos no Termo de Referência, sob qualquer �tulo ou pretexto, sendo esta ocorrência causa de
descredenciamento e aplicações das penalidades previstas em lei.

 

Em,........... de.............de 20.....
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Assinatura do representante legal__________________________________

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

(papel �mbrado da empresa)

A ____________________CNPJ nº_____________, com sede na ___________, por intermédio do seu
representante legal portador da Carteira de Iden�dade nº --------- e do CPF nº ------------------ declara
capacidade de atendimento ao credenciamento, conforme preenchimento dos quadros abaixo:

 

QUADRO DE HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

 

DIAS DA SEMANA HORÁRIOS Nº ATENDIMENTO/DIA EXAMES
    
    
    
    
 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

NOME COMPLETO Nº REGISTRO CONSELHO CPF
   
   
   

 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

SALAS EQUIPAMENTOS
  
  
 

 

ANEXO III- REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

 

(OBSERVAÇÃO: PREENCHER EM DUAS VIAS SENDO UMA PARA PROTOCOLO)

Ref.: Processo nº:    /2020     Credenciamento nº:    /2020

 

(Nome, endereço, telefone, do credenciado) inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) ....................................................., portador(a) da Carteira de Iden�dade
nº ................................ e do CPF nº ................... requer seu Credenciamento para a prestação de serviços
médicos na área de Saúde Ocupacional, especificando quais os exames tem capacidade para realizar na
cidade de ….............../MG, declarando inteiro conhecimento do ato convocatório e apresentação de toda a
documentação solicitada.
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.................................................................................

(data)

...........................................................................................................

(representante legal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA .......................PARA OS FINS QUE MENCIONA
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG, empresa pública estadual,
vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, sediada em
Belo Horizonte - MG, localizada na Av. José Cândido da Silveira, 1.647, Bairro União, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 17.138.140/0001-23, neste ato, conforme portaria 6957, representada por, LEONARDO
BRUMANO KALIL, inscrito no CPF/MF sob o nº 546.001.036.53, doravante designada simplesmente
CREDENCIANTE, e a EMPRESA___________________________ com sede na cidade de _____________, na
Rua __________, nº ___, Sala ___ , bairro_________, CEP: ____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
___________________, neste ato representada, por __________________, inscrito no CPF/MF sob o nº.
_______________ doravante designada simplesmente CREDENCIADA, tendo em vista o resultado do
Processo de Credenciamento nº 01/2020, ao qual este Contrato está vinculado, cuja homologação foi
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e __/__/___, resolvem celebrar o presente contrato
de prestação de serviços de medicina ocupacional do trabalho des�nado ao atendimento em saúde e
medicina do trabalho aos empregados da EPAMIG, localizada na Avenida José Cândido da Silveira, 1.647,
Bairro União, Belo Horizonte MG., que o mesmo se regerá por suas cláusulas, pela Lei Federal 13.303/2016
e pelos preceitos de direito privado mutuamente aceitas e outorgadas por si por seus sucessores.

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

1.1. Este contrato tem por objeto credenciar Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s) para prestação de serviços
médicos ocupacionais (admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional) dos
empregados da EPAMIG, lotados em Belo Horizonte/MG, conforme preços e condições estabelecidos no
Termo de Referência.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1. Contratação de prestação de serviços de medicina ocupacional des�nado aos empregados da EPAMIG
SEDE. Na realização dos exames, a credenciada deverá executar todo os procedimentos previstos em
normas e resoluções emanadas pelo Conselho de Profissionais competente.

2.2. A credenciadca se responsabilizará pelo fornecimento de toro matéria u�lizado para a realização dos
exames, quando necessário.

2.3. A execução do objeto contratual deverá a�ngir o fim a que se des�na, com eficácia e qualidade
requeridas.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, inciando-se na data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO

 

4.1. O valor da prestação de serviço será conforme tabela constante no Termo de Referência que é parte
integrante do presente instrumento, independente de transcrição.

 

4.2. As clínicas credenciadas deverão enviar para CONTRATANTE, sob os cuidados do Fiscal do contrato, o
documento de cobrança (Fatura), no úl�mo dia de cada mês.
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4.3. É vedado a cobrança a qualquer �tulo ou pretexto, de adicionais, taxas e/ou valores complementares
àqueles es�pulados no Termo de Referência.

4.4. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à CONTRATADA e a
contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a par r da data da apresentação do
documento corrigido e cer�ficado pelo Fiscal do contrato

 

4.5. Pagamento defini�vo em 15 (quinze) dias após a execução do serviço com emissão da Nota Fiscal,
verificada pelo fiscal do contrato e entrega de relatório.

4.5. Os pagamentos serão efetuados em conta bancária a ser informada pela CREDENCIADA.

 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA.

Além das obrigações elencadas no Termo de referência, que é parte integrante deste instrumento
independente de transcrição, complementam as obrigações:

 

5.1. Manter durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do credenciamento;

5.2. cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, de seguro, higiene e
segurança do trabalho, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondo
integralmente pelos ônus resultantes das infrações come�das;

5.3. observar as disposições legais que regulam o exercício de sua a�vidade como empresa legalmente
habilitada para a prestação dos serviços objeto deste contrato;

5.4. responsabilizar-se pelas providências judiciais ou extrajudiciais para a solução das questões ligadas a
danos causados a terceiros, por culpa ou omissão sua ou de seus prepostos, e tomá-las a seu próprio nome
e às suas expensas;

5.5. colaborar com a fiscalização da CREDENCIANTE em qualquer fase de desenvolvimento deste contrato,
proporcionando-lhes assistência e facilidades necessárias ao exercício de suas funções

5.6. apresentar-se à CREDENCIANTE sempre que solicitada, através do representante credenciado;

5.7. par�cipar de reuniões com a CREDENCIANTE, sempre que convocado, acatando toda determinação
que se refira à fiel e melhor execução do contrato;

5.8. observar a programação dos serviços constantes do cronograma de trabalho e suas eventuais
alterações;

5.9. reforçar ou subs�tuir os seus recursos de pessoal, equipamento e ferramentas, se for constatada a as
inadequação para realizar os serviços;

5.10. responsabilizar-se integral e diretamente pelo serviço contratado e mencionado e quaisquer dos
documentos que integram o presente ermo de contrato, nos termos da legislação vigente;

5.11. cumprir a lei, observando todas as exigências a�nentes à prestação regular do seu serviço;

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE

Sem prejuízo das disposições das cláusulas deste Contrato e anexos do edital e em cumprimento às suas
obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, cons�tuem encargos
específicos da CREDENDIANTE pela prestação do serviço:

6.1. fiscalizar a execução deste contrato de forma permanente, dando o aceite nos serviços prestado a
contento;
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6.1.1 comunicar à Diretoria de Administração e Financeira quaisquer alterações na execução deste contrato
que possam gerar modificações em cláusulas e condições;

6.1.2 registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando a regularização das
falhas ou dos defeitos detectados e comunicar à Diretoria de Administração e Finanças, antes de expirada a
vigência contratual, todas as irregularidades, caso as decisões e medidas corre�vas ou sancionatórias a
serem adotadas se situarem fora do seu âmbito de competência;

6.2. decidir sobre eventuais alterações neste contrato, nos limites permi�dos por lei, para melhor
adequação de seu objeto.

6.3. elaborar listagem dos estabelecimentos credenciados e disponibilizá-la aos empregados, que
escolherão, a seu critério exclusivo, a credenciada que melhor lhe aprouver;

6.4. garan�r a efe�vação do pagamento à CREDENCIADA, de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PRERROGATIVAS DA CREDENCIANTE

7.1. Fiscalizar a execução deste contrato, determinando mudanças em procedimentos, a fim de preservar a
integridade, sigilo e qualidade das avaliações;

7.2. mo�vadamente, aplicar sanções quando da inexecução total ou parcial deste ajuste.

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo(a) Sr(a), Marcela Gonçalves Barbosa,
empregado da EPAMIG, lotado na Unidade da EPAMIG SEDE inscrito no CPF/MF nº. 076.492.776-07 ,
devidamente designado para tanto conforme termo de designação constante no SEI sob nº do processo SEI

nº3050.01.0000588/2019-77, ao qual compe�rá zelar pela perfeita execução do serviço, em conformidade
com o Termo de Referência.

8.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o fiscal
do contrato dará ciência à CREDENCIADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar
as falhas apontadas.

8.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CREDENCIADA
por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do serviço, aí
incluídas imperfeições de natureza técnica.

8.4. O CONTRATANTE reserva-se no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço da contratação, caso
o mesmo afaste-se das especificações do TR.

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. A recusa total ou parcial da CREDENCIADA em executar o serviço bem como o atraso na sua execução
em desconformidade com o contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas, permitem a
aplicação das sanções prevista em Lei.

9.2. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos dos Ar�gos 82 a 84 da Lei 13.303/2016
ficará sujeito às sanções, incluindo a de suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento
de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (anos) anos.

9.3. A aplicação das sanções observará o devido processo administra vo, respeitando-se a ampla defesa e
o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Federal 13.303/16.

9.4. As sanções previstas em Lei, serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de
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empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS MOTIVOS DE RESCISÃO

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

10.1.1. Por acordo entre as PARTES;

10.1.2. Unilateralmente;

10.1.3. Por via judicial

 

10.2. Os casos de rescisão serão formalmente mo�vados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, observado, ainda:

10.2.1. Na hipótese de rescisão unilateral por inicia�va da CREDENCIADA será aplicada multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham
sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar à CREDENCIANTE.

10.2.2. Em caso de rescisão unilateral por inicia�va da CREDENCIANTE, sem culpa da CREDENCIADA, este
terá direito a devolução de garan�a, se houver; pagamentos devidos pela execução do contrato até a data
da rescisão; pagamento dos custos de desmobilização incorridos, desde que devidamente comprovados e
aceitos pela CREDENCIANTE.

10.2.3. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CREDENCIANTE nos casos em que a
CONTRATADA:

10.2.3.1 For agente econômico envolvido em casos de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013.

10.2.3.2. Atrasar injus�ficadamente o fornecimento do serviço contratado.

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1. A CONTRATANTE publicará o extrato deste contrato na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e
no site da EPAMIG.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO

15.1 As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, com expressa renúncia a qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes deste Contrato, na
impossibilidade de uma composição amigável.

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com
seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 

Belo Horizonte, ....... de ............... de 20....
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ANEXO VI - MINUTA DO TERMO DE ADESÃO

 

Empresa …........... inscrita no CNPJ/MF sob o nº______________, com sede na _______, nº_____, Bairro /
Cidade /Estado, neste ato representada pelo seu _______, ____________, nacionalidade, profissão,
iden�dade nº.............SSP/MG, CPF nº .............., residente e domiciliado em ….../MG, apresentou toda a
documentação exigida pelo edital de nº …...............

 

A par�r da presente data encontra-se CREDENCIADO, podendo para tanto prestar os serviços para os
empregados da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG. Na oportunidade o
credenciado declara que tem conhecimento e aceita todas as condições estabelecidas no edital e no
contrato de nº ….......... registrado no cartório de �tulos e documentos sob o nº …..............

O valor para prestação de serviços médicos na área de Saúde Ocupacional será de:

 

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDENCIAMENTO
NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 À NOVEMBRO/2020

EXAMES VL UNITÁRIO DE EXAME (MÉDIO)
(R$)

2.5 HEXANODIONA - URINA 26,90
ACETIL-COLINESTERASE - SANGUE 16,30
ÁCIDO DELTA AMINOLEVULÍNICO - URINA (ALA-U) 14,00
ÁCIDO HIPÚRICO – URINA 20,00
ÁCIDO METIL-HIPÚRICO - URINA 20,00
ACUIDADE VISUAL/ORTHO RATER 29,50
ALT (TGP) - SANGUE 10,00
AST (TGO) - SANGUE 10,00
AUDIOMETRIA TONAL COM LAUDO 30,00
AVALIAÇÃO MÉDICA/EXAME CLÍNICO COM EMISSÃO DE ASO 35,00
CARBOXIHEMOGLOBINA - SANGUE 13,50
CHUMBO - SANGUE 23,90
COPROCULTURA 19,50
CREATININA - SANGUE 9,50
ELETROCARDIOGRAMA-ECG COM LAUDO 37,50
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ELETROENCEFALOGRAMA-EEG COM LAUDO 40,00
EPF (EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES) 10,60
ESPIROMETRIA COM LAUDO 35,00
FENOL - URINA 24,00
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - SANGUE- GAMA GT 11,00
GLICEMIA 10,50
HEMOGRAMA COM PLAQUETAS 14,00
MANGANÊS URINÁRIO 29,88
MERCÚRIO - URINA 30,00
METANOL - URINA 24,50
METIL ISO BUTIL CETONA 38,00
RAIO X DE TÓRAX (OIT) COM LAUDO 42,50
REAÇÃO VDRL 11,50
SWAB DE OROFARINGE / CULTURA DE OROFARINGE 24,50
TESTE PARA BRUCELOSE 18,50
TESTOSTERONA TOTAL - PESQUISA E/OU DOSAGEM 27,00
TSH 25,60
URINA ROTINA 10,60
UROCULTURA 22,00
 
 
 

E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes firmam o presente Termo de Adesão, em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas.

 

Belo Horizonte, .......de...................................... de 20....

 

 
 
LEONARDO BRUMANO KALIL   
Portaria 6957, de 10/09/2019   
CREDENCIANTE  CREDENCIADO

 

ANEXO VII  - RESUMO DOS SERVIÇOS

 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Válido de : ---/---/------ a ---/---/---

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Empresa Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG

CNPJ: 17.138.140/0001-23

Ramo de a�vidade: ....................

Código da a�vidade: ................ (CNAE)

Grau de risco: ..............

Endereço: Avenida José Cândido da Silveira, 1647 - Bairro União
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CEP: 31.170-495

Cidade/Estado: Belo Horizonte – Minas Gerais

Telefones: (31) 3489-9712 (Medicina do Trabalho)

 Número de empregados: ..................

Válido de: ---/---/--- a ----/---/---

 

 

1. OBJETIVOS

Este Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO apresenta os seguintes obje�vos:

1. Preservar a saúde ocupacional dos empregados atuando, com maior ênfase e foco,

na promoção e preservação da saúde e na prevenção em todos os níveis, através de

estudos epidemiológicos, buscando a qualidade, a produ�vidade e a sa�sfação do

empregado no trabalho;

2. Atender à legislação vigente, no que se refere ao item 7.11 da Norma

Regulamentadora – NR – número 7 da Portaria nº 3.214 de 1978 do Ministério do

Trabalho e Emprego e da Portaria nº 24 de 29/12/94, da Secretaria de Segurança e

Saúde do Trabalho – DOU – de 30/12/94;

3. Fomentar a interação entre as ações de Segurança do Trabalho, através do PPRA –

Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais e Gestão de Pessoas;

4. Fornecer, através da análise do relatório anual, diagnós�co das doenças

ocupacionais e não ocupacionais dos empregados da empresa, para que sejam

elaborados programas de promoção de saúde;

5. Definir e uniformizar os procedimentos na realização dos exames médicos

ocupacionais.

 

14.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Os Exames Médicos Ocupacionais cons�tuem exigência legal prevista na Consolidação das Leis do Trabalho,
Título II, Capítulo V, da Segurança e da Medicina do Trabalho, Norma Regulamentadora Número 7 –
PCMSO.

 

15.DEFINIÇÕES

Para efeito deste programa adotam-se as seguintes definições:

3.1. empregado  Coordenador do PCMSO: é o engenheiro de segurança  do trabalho do quadro de
empregados da EPAMIG que coordena o programa.

3.2. Médico examinador: é o médico do trabalho conveniado autorizado pelo médico coordenador do
PCMSO a realizar os exames ocupacionais, solicitar exames complementares e outros procedimentos de
interesse ocupacional, bem como responsabilizar-se pela guarda dos prontuários médicos.

3.3. EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

É toda avaliação clínica e complementar da saúde correlacionada à função e ao ambiente de trabalho e
compreende:
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3.3.1 – Exame médico admissional: é a avaliação do candidato à admissão na EPAMIG, para se verificar a
adequação de suas condições �sicas e psíquicas às exigências da função e do ambiente de trabalho, de
acordo com os critérios da Empresa e da NR-7. Deverão ser u�lizados os formulários conforme modelo
anexo.

3.3.2 – Exame médico periódico: é a avaliação periódica da saúde do empregado para se verificar a
adequação de suas condições �sicas e psíquicas às exigências da função e do ambiente de trabalho, com o
obje�vo de reconhecer e corrigir, em fase precoce, possíveis alterações de saúde resultantes da idade, do
ambiente de trabalho e de fatores de risco relacionados aos hábitos de vida.

Deverão ser u�lizados os formulários conforme modelo anexo.

3.3.3 – Exame médico de retorno ao trabalho: é a avaliação da saúde do empregado após ausência do
trabalho por período igual ou superior a 30 dias, por mo�vo de doença ou acidente, de natureza
ocupacional ou não, ou parto.

3.3.4 – Exame médico de mudança de função: é a avaliação da saúde do empregado, quando ocorrer
qualquer alteração de a�vidade, posto de trabalho ou setor, que implique na exposição do empregado a
risco ocupacional diferente daquele a que estava exposto antes da mudança, ou que passe a exigir guiar
veículos de qualquer porte.

3.3.5 -Exame médico demissional: é a avaliação da saúde do empregado por ocasião da rescisão do seu
contrato de trabalho, e será realizado no período de 15 (quinze) dias que antecedem ao desligamento
defini�vo do empregado. Caso haja qualquer um dos exames médicos ocupacionais anteriores, realizado
com menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias em relação à data prevista para a rescisão, desobriga-se a
realização do exame médico demissional.

3.3.6 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO): deve ser emi�do sempre que forem realizados os exames
médicos ocupacionais citados acima.

 

3.4 AVALIAÇÃO MÉDICA

É a avaliação realizada na Unidade Central pela Médica Coordenadora do PCMSO, seguida de avaliação
pelo Serviço Social, Psicologia e Terapeuta Holís�co, naqueles empregados que apresentam doenças que
interfiram diretamente no exercício das a�vidades labora�vas. A avaliação médica deve ser solicitada pelo
gerente do empregado ou pelo médico do trabalho conveniado.

 

 

3.6-RESPONSABILIDADES

Presidência e Diretoria Administra�va Financeira

1. Garan�r as condições ideais de Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalho na EPAMIG/Sede, situada em
Belo Horizonte/MG.

2. Assegurar os recursos financeiros para pleno cumprimento deste Programa.

 

Departamento de Gestão de Pessoas  - DPGP

3. Garan�r a elaboração e efe�va implementação deste PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia e,
quando solicitado por órgão de fiscalização do trabalho, comprovar a execução da despesa.

 

4. Liberar os empregados em suas áreas de competência para a realização dos exames médicos e
treinamentos programados e previamente informados;

5. Solicitar à CREDENCIANTE, através do Setor de Segurança do Trabalho, avaliação médica dos empregados
que apresentarem problemas de saúde que interfiram nega�vamente no trabalho;

6. Colaborar na divulgação de ações de promoção de saúde ins�tuídas pela Medicina do Trabalho;
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7. Solicitar avaliação médica daqueles empregados que apresentam uma frequência muito grande de
atestados médicos.

 

8. Elaborar e revisar, sempre que necessário, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

9. Coordenar e assegurar a efe�va implementação do PCMSO;

10. Garan�r, em conjunto com a Segurança do Trabalho, a interação e ar�culação do

PCMSO com o PPRA, através de postura pró-a�va e de fornecimento das informações do monitoramento /
medições de saúde;

11. Realizar os Exames Médicos Ocupacionais (admissional, periódico, de retorno ao

trabalho, de mudança de função e demissional) dos empregados da Unidade Central;

12. Delegar a execução dos Exames Médicos Ocupacionais do interior aos Médicos do Trabalho
conveniados;

13. Realizar as avaliações médicas;

14. Analisar, interpretar e transcrever os resultados dos exames médicos / complementares nos respec�vos
prontuários médicos;

15. Elaborar relatórios anuais de acompanhamento;

16. Determinar que os dados ob�dos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames
complementares, as conclusões e as medidas aplicadas sejam registrados em prontuário clínico individual
pelo Médico Examinador. Estes registros deverão ser man�dos por período mínimo de 20 (vinte) anos
após o desligamento do empregado, como evidência obje�va das ações desenvolvidas;

17. Responsabilizar-se pela guarda dos prontuários médicos dos empregados lotados na Unidade Sede.
Esses prontuários médicos devem ser arquivados em local adequado para garan�r a é�ca e o sigilo das
informações confidenciais;

18. Delegar a guarda dos prontuários médicos ao Médico do Trabalho conveniado do interior autorizado a
realizar os Exames Médicos Ocupacionais;

19. Prestar apoio aos Departamentos da EPAMIG/Sede, responsáveis pela realização dos exames médicos
ocupacionais;

20. Emi�r CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho para os casos de Doença

Profissional, após avaliação médica e de posto de trabalho.

 

Credenciados

21. Assinar o documento “Delegação aos médicos” e enviá-lo à Segurança do Trabalho da EPAMIG para
arquivo;

22. Realizar os Exames Médicos Ocupacionais (admissional, periódico, de retorno ao

trabalho, de mudança de função e demissional) dos empregados da EPAMIG lotados na SEDE;

23. Registrar em prontuário clínico individual os atendimentos realizados aos empregados. Estes registros
deverão ser man�dos por período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do empregado, como
evidência obje�va das ações desenvolvidas;

24. Responsabilizar-se pela guarda dos prontuários médicos dos empregados que são

atendidos pelo mesmo. Esses prontuários médicos devem ser arquivados em local adequado para garan�r
a é�ca e o sigilo das informações confidenciais;

25. U�lizar, obrigatoriamente, os formulários anexos para realização dos exames médico Admissional e
Periódico. Para os demais exames, a u�lização dos formulários é livre, exceto o ASO;
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26. Preencher e assinar o “Ques�onário Específico para Periódico” durante o exame médico Periódico e
encaminhá-lo à Unidade Central, à médica Coordenadora do PCMSO;

27. Entrar em contato com a Médica Coordenadora sempre que surgirem dúvidas quanto à condução de
um processo;

28. Solicitar à Médica Coordenadora avaliação médica quando houver suspeita de Doença Profissional.

 

Segurança do Trabalho

29. Garan�r a interação e ar�culação do Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais - PPRA com o
PCMSO, através de postura pró-a�va e de fornecimento das informações do monitoramento / medição dos
riscos ambientais.

Recursos Humanos

30. Convocar os empregados da Sede para realização dos exames médicos e garan�r, em conjunto com os
Departamentos da Unidade, o devido atendimento;

31. Acompanhar os prazos de vencimento dos exames ocupacionais, encaminhando os seus empregados,
em tempo oportuno, para serem subme�dos aos exames necessários.

 

Empregados

32. Atender e submeter-se, quando convocados, à realização dos exames médicos

ocupacionais requeridos pelo PCMSO;

33. Seguir a orientação do Médico do Trabalho quanto às medidas preven�vas

estabelecidas;

34. Informar ao seu superior imediato ocorrências que, ao seu julgamento, possam implicar riscos à saúde
do empregado.

 

3.7 - PROCEDIMENTOS

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborado sob responsabilidade da
CREDENCIANTE, deve conter as ações no campo da saúde planejadas para o período de 12 (doze) meses e
uma organização estruturada nas seguintes a�vidades:

35. Iden�ficação/Avaliação dos Riscos relacionados ao trabalho por Função (tabela anexa);

36. Interação/ar�culação com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e outros Programas ou
Ações de Promoção de Saúde;

37. Planejamento e Programação anual dos Exames Ocupacionais Clínicos e Complementares específicos
de acordo com a função, idade e exigências �sicas.

Os exames realizados visam avaliar a saúde no aspecto geral, a capacidade labora�va e as potenciais
repercussões do trabalho sobre a saúde do empregado.
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Documento assinado eletronicamente por Leonardo Brumano Kalil, Diretor(a), em 28/02/2020, às
16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11889187 e
o código CRC 4BE0D0C8.

Referência: Processo nº 3050.01.0000588/2019-77 SEI nº 11889187

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

