1.

OBJETO

A presente nota técnica visa nortear a contratação de serviços especializados em Engenharia,
Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional de modo a elaborar e emitir o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, a Análise Ergonômica do Trabalho - AET, o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, na SEDE da SCPar,
localizada na Rodovia SC 401, km 5, n° 4600, bloco 4, 2° piso, bairro Saco Grande,
Florianópolis/SC e sua filial denominada SCPar Porto de Laguna, localizada na Avenida
Getúlio Vargas, Magalhães, Laguna/SC, além de realizar os exames ocupacionais periódicos
do PCMSO, exames admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho e consultas médicas
assistenciais, destinadas aos empregados do quadro de pessoal permanente da SC
Participações e Parcerias S.A. – SCPar, pelo período de 12 (doze) meses a contar de 1° de
julho de 2021.
2. OBJETIVO
A contratação da empresa para a realização dos serviços especializados em Engenharia,
Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, tem como objetivos o cumprimento à legislação
trabalhista/ previdenciária vigente, a busca pela melhoria de qualidade de vida dos
colaboradores da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar, o desenvolvimento de ambiente
de trabalho saudável e a diminuição dos riscos associados às atividades profissionais
desempenhadas na Empresa.
3. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
3.1. PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
Preconizado pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – NR n° 7, o PCMSO
detecta incidências de patologias entre a população de Empregados, fornecendo os
elementos para estudo da correlação entre este adoecimento e as condições e os processos
de trabalho existentes. Quando detectados indicativos da existência de fatores
desencadeantes de patologias, deverão ser desenvolvidas estratégias de ação e prevenção
que garantam a promoção à saúde e integridade dos empregados da CONTRATANTE.
Elaboração e planejamento ao desenvolvimento do PCMSO, em observância às prescrições
normativas discriminadas na NR-7. Realização dos exames médicos ocupacionais:
admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, bem
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Atestados de Saúde Ocupacional–ASO. Os exames acima tratados, compreendem avaliação
clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico, bem como exames
complementares de acordo com os termos especificados na NR n° 7, caso necessários. Todos
os exames relacionados ao PCMSO serão custeados pelo empregador, sem ônus ao
empregado. Avaliação de riscos com relação a danos à saúde dos empregados, com base no
PPRA, com fornecimento de orientações para a implantação de medidas de controle a serem
realizadas pela Contratante. Elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP,
quando couber.
3.2. PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Elaboração, Planejamento e Assistência Técnica no desenvolvimento da execução do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, contendo completa descrição das
ações preventivas, em observância às prescrições normativas discriminadas na NR-9 a serem
realizadas nas áreas sob administração da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar.
Reconhecimento de Riscos Ambientais com vistoria detalhada do ambiente de trabalho, com
aferições e análises dos agentes de riscos ocupacionais e exposições dos empregados.
Elaboração do registro físico dos riscos existentes e que venham existir na CONTRATANTE.
Realização das medições ambientais através de aparelhos: NPS – Nível de Pressão Sonora
(dB Ruído), IBGTU – Índice de Bulbo úmido-termômetro de globo (º Temperatura), Lux –
Luminosidade (Luz).
Avaliação das condições de trabalho incluindo aspectos relacionados ao levantamento, ao
transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições
ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho.
4. DAS COMPETÊNCIAS DA CONTRATADA
4.1. Garantir a segurança e idoneidade das avaliações.
4.2 Apresentar o PCMSO E PPRA em encadernações separadas, sendo que o conteúdo
atenda às exigências legais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS).
4.3. Disponibilizar os estabelecimentos responsáveis pela realização dos exames básicos e
complementares e as clínicas de medicina ocupacional para a realização da Avaliação Clínica.
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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privado, que comprove(em) a execução, pela contratada, de serviços compatíveis com o
objeto licitado, (Medicina e Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho) conforme
discriminação contemplada neste documento.
5.2. Os serviços devem ser prestados por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico
de Segurança do Trabalho - portador de certificado de conclusão de curso de Engenharia,
Especialização ou Curso Técnico em Segurança do Trabalho e/ou, conforme o caso, por
Médico do Trabalho – médico portador de certificado de conclusão de curso de especialização
em Medicina do Trabalho, em nível de concentração em Saúde Médica do Trabalhador ou
denominação equivalente reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do
Ministério da Educação, ambos ministrados por universidade ou faculdade que mantenha
curso de graduação em medicina.
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetivado mediante apresentação de nota fiscal, conforme segue.

Serviços

Qtde
Anual

OBS

Cronograma de
Pagamento

Cronograma Entrega de
Serviço

50% entrega
do laudo

Visita: 01
dia

50% entrega
do laudo

Visita: 01
dia

Laudo:
entrega 30
dias após
visita
Laudo:
entrega 30
dias após
visita

PPRA

2

1x ano

50% visita
técnica

PCMSO

2

1x ano

50% visita
técnica

Exames
admissional,
periódico,
demissional,
mudança de
função: 48
exames

50

Sugestão para
30 empregados

100% em até 2 dias após
consultas

Agendamento de data
junto a Contratada.

Preenchimento
PPP p/ pessoa

2

Sugestão para
02 pessoas
com
perspectiva de
aposentadoria

100% em até 2 dias após
preenchimento do perfil

Agendamento de data
junto a Contratada.

Visita Médica
na sede da
Contratante

2

2x ano

100% em até 2 dias após
visita para as consultas

Agendamento de data
junto a Contratada.

Preço
Unitário
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Previsão do Valor Global do Contrato

Florianópolis, 16 de abril de 2021.

Gisele de Faria
Coordenadora Administrativa
SC Participações e Parcerias S.A.
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