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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2014 

Pregão Eletrônico SRP nº 033/2014 – Processo Administrativo nº 2920/2014 

Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2014, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO 

PAULO, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, 

São Paulo/SP, CEP 01331-000, neste ato representado por seu Presidente, Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva; e do outro 

lado, o Detentor da Ata melhor classificado – MED MAIS – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 

EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.557.452/0001-43, com sede na SLPM, Conjunto 03, Lote 

01, Loja 01, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71.732-030, telefone (61) 3033-3645, e-mail: sac@medmais.com, neste ato 

representada por seu Sócio-proprietário, Sr. Victor Cristovão Costa Reis, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 

nº 2384287 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 004.599.641-51, residente e domiciliado na QS 14, Conjunto 2B, casa 05, Riacho 

Fundo I, Brasília/DF, CEP 71.825-400, vencedor da licitação em epígrafe resolvem registrar os seguintes preços: 

Objeto: Contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

– SESMT, para elaboração de documentação legal, análise ergonômica do trabalho e laudos técnicos, exames médicos 

ocupacionais e complementares para todas as unidades do Coren-SP, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência 

vinculado à licitação. 

Item Destinatários 
Local de 

realização 
Descrição Sumária dos Itens 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quanti

dade 

registr

ada 

para 

Coren-

SP 

Valor 

unitário 

Valor total 

por item 

 

LOTE 1 – Serviços de Medicina e de Engenharia de Segurança do Trabalho 

1 
Todos os 

colaboradores 

Contemplar 
todas as 

unidades do 

Coren-SP 

Elaboração de Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 
anual, contemplando todas as unidades do 

Coren-SP (somente no caso de vacância 

do cargo do médico do trabalho do Coren-
SP) 

5 1 R$13.000,00 
R$     

13.000,00 

2 

Todos os 

estagiários 

São 

Paulo/SP e 

Cidades do 
interior 

onde há 

unidades do 
Coren-SP 

Exame clínico com Atestado de Saúde 
Ocupacional – ASO, nos termos dos 

Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.4 

350 70 
R$           

18,00 

R$        

1.260,00 

3 

Todos os 

colaboradores 

Contemplar 

todas as 

unidades do 
Coren-SP 

DEMISSIONAIS: Exame clínico com 

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, 

nos termos dos Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 

6.1.2.4 

500 100 
R$           

12,00 

R$        

1.200,00 
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Item Destinatários 
Local de 

realização 
Descrição Sumária dos Itens 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quanti

dade 

registr

ada 

para 

Coren-

SP 

Valor 

unitário 

Valor total 

por item 

4 

Todos os 
colaboradores 

do GHE I 

Contemplar 

todas as 

unidades do 
Coren-SP 

ADMISSIONAIS E PERIÓDICOS: 

Exame clínico e Exames Laboratoriais 

Básicos (hemograma completo 

[eritograma, leucograma, plaquetas], 

glicemia de jejum, colesterol total, 

colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol 

VLDL, triglicerídeos, ureia e creatinina 
[prova de função renal], urina tipo I 

[EAS], protoparasitológico de fezes), com 

Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, 
nos termos dos Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 

6.1.2.7 

1575 315 
R$           

40,00 

R$     

12.600,00 

5 

Todos os 
colaboradores 

do GHE II 

São 

Paulo/SP 

PERIÓDICOS: Exame clínico e Exames 

Laboratoriais Básicos (hemograma 
completo [eritograma, leucograma, 

plaquetas], glicemia de jejum, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL, 
colesterol VLDL, triglicerídeos, ureia e 

creatinina [prova de função renal], urina 

tipo I [EAS], protoparasitológico de fezes) 

e Complementares (avaliação 

oftalmológica com laudo, 

eletroencefalograma com laudo, teste 
ergométrico com laudo), com Atestado de 

Saúde Ocupacional – ASO, nos termos 

dos Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.7. 

10 2 
R$         

150,00 

R$           

300,00 

6 

Todos os 

colaboradores 

do GHE III 

São 
Paulo/SP 

PERIÓDICOS: Exame clínico e Exames 

Laboratoriais Básicos (hemograma 

completo [eritograma, leucograma, 
plaquetas], glicemia de jejum, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL, 

colesterol VLDL, triglicerídeos, ureia e 
creatinina [prova de função renal], urina 

tipo I [EAS], protoparasitológico de fezes) 

e Complementares (coprocultura, VDRL, 
Swab de orofaringe) com Atestado de 

Saúde Ocupacional – ASO, nos termos 

dos Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.7. 

40 8 
R$           

60,00 
R$           

480,00 

7 

Todos os 

colaboradores 
do GHE IV 

São 

Paulo/SP e 

cidades 
onde há ou 

haverá 

Subseções 
mencionada

s no item 

5.1, 
subitens 

“a” e “b” 

ADMISSIONAIS: Exame clínico e 

Exames Laboratoriais Básicos 

(hemograma completo [eritograma, 
leucograma, plaquetas], glicemia de jejum, 

colesterol total, colesterol HDL, colesterol 

LDL, colesterol VLDL, triglicerídeos, 
ureia e creatinina [prova de função renal], 

urina tipo I [EAS], protoparasitológico de 

fezes) e Complementares (avaliação 
oftalmológica com laudo, 

eletroencefalograma com laudo, teste 

ergométrico com laudo) com Atestado de 
Saúde Ocupacional – ASO, nos termos 

dos Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.7. 

100 20 
R$         

180,00 

R$        

3.600,00 
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Item Destinatários 
Local de 

realização 
Descrição Sumária dos Itens 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quanti

dade 

registr

ada 

para 

Coren-

SP 

Valor 

unitário 

Valor total 

por item 

8 

Todos os 

colaboradores 

do GHE IV 

São 
Paulo/SP e 

cidades 

onde há ou 
haverá 

Subseções 

mencionada
s no item 

5.1, 

subitens 
“a” e “b” 

PERIÓDICOS SEM 

COMPLEMENTARES: Exame clínico e 

Exames Laboratoriais Básicos 
(hemograma completo [eritograma, 

leucograma, plaquetas], glicemia de jejum, 

colesterol total, colesterol HDL, colesterol 
LDL, colesterol VLDL, triglicerídeos, 

ureia e creatinina [prova de função renal], 

urina tipo I [EAS], protoparasitológico de 
fezes) com Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO, nos termos dos 

Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.7. 

470 94 
R$           

68,00 
R$        

6.392,00 

9 

Todos os 

colaboradores 

do GHE V 

São 
Paulo/SP 

PERIÓDICOS: Exame clínico e Exames 

Laboratoriais Básicos (hemograma 

completo [eritograma, leucograma, 
plaquetas], glicemia de jejum, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL, 
colesterol VLDL, triglicerídeos, ureia e 

creatinina [prova de função renal], urina 

tipo I [EAS], protoparasitológico de fezes) 
e Complementares (audiometria tonal e 

vocal – vias aérea e óssea – com 

timpanometria) com Atestado de Saúde 
Ocupacional – ASO, nos termos dos 

Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.7. 

40 8 
R$           

75,00 
R$           

600,00 

10 

Todos os 
colaboradores 

do GHE VI 

São 

Paulo/SP 

PERIÓDICOS: Exame clínico e Exames 

Laboratoriais Básicos (hemograma 
completo [eritograma, leucograma, 

plaquetas], glicemia de jejum, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL, 
colesterol VLDL, triglicerídeos, ureia e 

creatinina [prova de função renal], urina 

tipo I [EAS], protoparasitológico de fezes) 
e Complementares (sorologia para 

hepatite A/B/C, VDRL ou sorologia 

específica para sífilis) com Atestado de 
Saúde Ocupacional – ASO, nos termos 

dos Subitens 6.1.2 e 6.1.2.1 a 6.1.2.7, para 

o GHE VI 

5 1 
R$         

150,00 

R$           

150,00 

11 

Todos os 

colaboradores 

“In loco”, 
em todas as 

unidades do 

Coren-SP 

Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, anual (somente na 

ausência ou vacância do técnico de 

segurança do trabalho do Coren-SP) 

5 1 R$ 35.000,00 
R$     

35.000,00 

12 

Todos os 

colaboradores 

Contemplar 

todas as 
unidades do 

Coren-SP, a 

ser 
realizado 

mediante 

solicitação 
específica 

Perfil Profissiográfico Previdenciário – 
PPP (somente na ausência ou vacância do 

técnico de segurança do trabalho do 

Coren-SP) 

50 10 
R$           

30,00 

R$           

300,00 
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Item Destinatários 
Local de 

realização 
Descrição Sumária dos Itens 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quanti

dade 

registr

ada 

para 

Coren-

SP 

Valor 

unitário 

Valor total 

por item 

13 

Todos os 

colaboradores 

“In loco”, 
em todas as 

unidades do 

Coren-SP 

Laudo Técnico de Condições Ambientais 

do Trabalho – LTCAT + Laudo Técnico 
de Insalubridade, anuais 

5 1 R$ 35.000,00 
R$     

35.000,00 

14 

Todos os 

colaboradores 

“In loco”, 
em todas as 

unidades do 

Coren-SP 

Análise ergonômica do trabalho – AET 5 1 R$ 30.300,00 
R$     

30.300,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO – R$ 140.182,00 (cento e quarenta mil, cento e oitenta e dois reais) 

1. Não haverá obrigatoriedade de a Administração contratar, podendo, inclusive, realizar outro procedimento licitatório 

para contratação do mesmo objeto, nos termos do art. 16º do Decreto nº 7.892/2013, respeitando-se a preferência do beneficiário 

do registro, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2. Conforme a conveniência da Administração, será enviada convocação para assinatura do contrato de prestação dos 

serviços, que deverá ser realizada nos termos descritos no Instrumento Convocatório. 

3. A prestação dos serviços deverá ser executada conforme o Edital de Licitação e seus Anexos, aos quais se vincula a 

presente Ata em todos os termos. 

4. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 – 

Serviços de perícia, assessoria, tradução e afins. 

5. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste 

instrumento. 

6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de 

fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Coren-SP) promover as negociações com os 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, inciso II, caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

5.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços e aos valores praticados pelo mercado. 

5.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

obsevará a classificação original. 

5.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, 

o órgão gerenciador poderá: 

5.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do período de fornecimento, 

e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos apresentados; e 

5.2.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.2.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.3.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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5.3.2. Não acusar o recebimento da Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

5.3.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002. 

5.4. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no item anterior, será formalizado por ofício do órgão 

gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

5.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse público, ou a pedido do 

fornecedor. 

7. O Detentor da Ata deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a 

cada pagamento serão verificadas certidões relativas àquelas condições. 

8. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, 23 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva 

Presidente  

 

 

 

 

 

MED MAIS – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA – EPP 

Sr. Victor Cristovão Costa Reis 

Sócio-proprietário 

  


