
ESCLARECIMENTO N. 01 

Pergunta 1: O sistema de saúde do SESI não discrimina a convocação por idade, motivo pelo qual 

atribuímos a periodicidade de 12 meses a todos os trabalhadores. 

Resposta 1: Conforme Termo de Referência temos: 

4.8.3.5. A média mensal de empregados atendidos é entre 20 e 30. Assim, visando o orçamento, a proponente 

deverá programar um número de 4 (quatro) visitas mensais (uma a cada semana do mês por um período de 4 

horas, totalizando 16 horas), suficientes para o atendimento dos empregados, independentemente da quantidade 

de empregados atendidos por visita; 

4.8.3.4. Deverá ser efetuada uma primeira consulta onde será feita a anamnese dos empregados. Posteriormente, 

após os exames complementares efetuados e de posse dos resultados, uma consulta de retorno será agendada 

para que possa ser emitido o atestado periódico (ASO); 

Observação: tendo em vista que os exames complementares não são obrigatórios, para os empregados que não 

desejem realizá-los, o médico poderá concluir o atendimento na primeira consulta, emitindo o ASO, sem a 

necessidade do retorno. 

Pergunta 2: Os custos para ser orçado (sic) deve ser para quantos atendimentos ao ano?  

Resposta 2: Conforme item 4.8.3.5 do Termo de Referência, a média mensal de empregados atendidos é entre 20 

e 30. 

Pergunta 3: O custo (sic) para esses atendimentos devem ser incluídos em qual etapa? Não tem campo 

de atendimento in loco? 

Resposta 3: TABELA DO APENSO A 

Serviços - exames Mensal Quantidade VALOR 

Rio de Janeiro     GLOBAL 

Admissionais, De Retorno ao 

Trabalho, Demissionais e 

Periódicos 

  12 R$                           -    

 

Pergunta 4: No item 4.8.3.5 cita 04 visitas mensais (uma a cada semana do mês por um período de 04 

horas). Não será orçado o HH dos profissionais envolvidos? 

Resposta 4: Conforme Termo de Referência temos 

“...4.8.3.1. No caso do item acima o médico deverá deslocar-se até o Escritório Central da EPE (Av. Rio Branco, nº 

1 - Centro); 

4.8.3.2. Todos os materiais e equipamentos, incluindo maca, descartáveis e outros, necessários para a realização 

dos exames, devem ser providenciados pela Contratada, se aplicável. Os custos envolvidos para a realização dos 

exames, contemplando deslocamento, materiais e equipamentos devem estar orçados e correrão por conta da 

Contratada; 

4.8.3.3. A EPE providenciará uma sala reservada para a realização dos exames médicos ocupacionais; 



Deverá ser orçado um valor mensal, nas condições estabelecidas, considerando todos os custos envolvidos 

(acima). Assim entende-se que o custo do médico por 16 horas mensais deve estar contemplado junto com os 

demais custos (material, etc.). 

Pergunta 5: A sala reservada para a realização dos exames médicos deve ser previamente avaliada pelo 

enfermeiro do trabalho, pois para que ocorra o atendimento é preciso que esteja de acordo com a RDC- 

306. 

Resposta 5: A EPE providenciará sala adequada, quanto concluído o processo de licitação. 

Pergunta 6: Em todo atendimento in loco solicitados um quantitativo mínimo de atendimento. Será 

aceitável o atendimento dos empregados, independentemente da quantidade de empregados 

atendidos por visita? 

Resposta 6: A EPE pagará um valor fechado pelas visitas descritas anteriormente: “4.8.3.5. A média mensal de 

empregados atendidos é entre 20 e 30. Assim, visando o orçamento, a proponente deverá programar um número 

de 4 (quatro) visitas mensais (uma a cada semana do mês por um período de 4 horas, totalizando 16 horas), 

suficientes para o atendimento dos empregados, independentemente da quantidade de empregados atendidos 

por visita”. 

 

 

 


