
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
 

Modalidade de Compra Nr° Modalidade Nrº Processo DATA DE EXPEDIÇÃO 
 

Dispensa por Limite 11 51 11/08/17 
 

FORNECEDOR  
FORNECEDOR: MEDMAC SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS 

ENDEREÇO: Avenida Recife  

 BAIRRO: Santo Antonio 

CIDADE:PINHALZINHO                                          UF:SC                        CEP:89870-000  

CNPJ:27.507.952/0001-52                                      FONE:49 98803 7088 98811 2223  

CÓD: 3835 

Conta Corrente: 

Banco 6-SICOOB Ag. 303-6 

SICOOB C/C 24948-3 

  

DADOS DA COMPRA 
 

Descrição/Finalidade/Destino: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MEDICINA E 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DE TRABALHO,  para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Planejamento para elaboração de PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP e Consultas Médicas Ocupacionais  
 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
 

1 1,0 un Elaboração do PPRA - 

Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais 

Relatório baseado nas 

normativas do Ministério 

do Trabalho NR09, onde se 

estabelece o mapeamento 

os riscos químicos, físicos e 

biológicos da indústria e as 

medicinas para preveni-los. 

O relatório deverá ser 

elaborado por Engenheiro 

Especialista em Segurança 

do Trabalho e Técnico de 

Segurança do Trabalho. O 

programa terá validade de 

um ano, cronograma de 

atividade, dentro dos 

padrões ISO 9001.  

1.080,0 1.080,0 



2 1,0 un Elaboração do PCMSO - 

Programa de Controle 

Médico de Saúde 

Ocupacional+ exames 

médicos 

Programa que visa 

promover a saúde do 

trabalhador. Determina 

quais os trabalhadores e a 

periodicidade que devem 

submeter-se a exames 

médicos e complementares, 

laboratoriais, audiometrias, 

etc. Exames Médicos 

Ocupacionais Exames 

médicos (admissional, 

periódico, de retorno ao 

trabalho, de mudança de 

função e demissional) que 

compreendem a avaliação 

clínica com exame físico, 

realizada de acordo com os 

termos especificados na 

NR-7, com objetivo de 

avaliar a saúde no aspecto 

geral, a capacidade 

laborativa e as possíveis 

repercussões do trabalho 

sobre a saúde.  

1.590,0 1.590,0 

3 1,0 un Elaboração do LTCAT - 

Laudo técnico das 

Condições Ambientais do 

Trabalho 

Laudo Técnico de 

Condições Ambientais do 

Trabalho Análise 

quantitativa e qualitativa da 

exposição dos trabalhadores 

aos riscos existentes no 

ambiente laboral. Laudo 

técnico que aponta as 

condições de trabalho 

quanto aos riscos 

ocupacionais. Pode ser 

utilizado também para 

aposentadoria especial, 

avaliação de alíquotas 

devidas para o Seguro de 

Acidentes de Trabalho.  

1.510,0 1.510,0 



4 10,0 un Elaboração do PPP- Perfil 

Profissiongráfico 

Previdenciário  

documento histórico-laboral 

do trabalhador que reúne, 

entre outras informações, 

dados administrativos, 

registros ambientais e 

resultados de monitoração 

biológica, durante todo o 

período em que este 

exerceu suas atividades 

como servidor público do 

Município de Águas Frias  

150,0 1.500,0 

5 55,0 un Consultas Médicas 

Ocupacional  

(admissionais, 

demissionais, periódicos, 

mudanças de função, 

análises de atestados 

médicos) que  identifica e 

registra no Atestado de 

Saúde Ocupacional (ASO) 

os riscos aos quais o 

trabalhador está exposto, 

informando se o 

funcionário está apto ou 

inapto à realização de suas 

atividades laborais, 

contemplando ainda exame 

físico e mental e exames 

complementares, quando 

necessários. Existem 5 tipos 

de Consulta Ocupacional: 

admissional, demissional, 

periódica, mudança de 

função e retorno ao 

trabalho.  

42,0 2.310,0 

 

 TOTAL 7.990,00 

 

Local de Entrega:  

Forma de Pagamento: Até 30 (trinta) dias, após entrega e aceitação dos 

equipamentos/materiais 

 

 

JOÃO CARLOS PERES  

Responsável pela Secretaria 

Solicitante 
 

 

 


