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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2014 
 
Objeto: Contratação da prestação dos serviços de segurança e medicina do trabalho, a 
fim de elaborar e manter o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e elaborar e 
executar o Curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), bem como 
realizar os Exames Ocupacionais (ASO). 
 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 
4/2014, presto-me a esclarecer as dúvidas enviadas: 
 
PERGUNTA 1 – Tendo em vista que a emissão do ASO se baseia no previsto no 
PCMSO, como o CAU/BR irá proceder caso, no PCMSO, verifique-se a necessidade 
da realização de exames complementares (de imagem e/ou laboratoriais, por 
exemplo)? 
 
RESPOSTA: Caso haja a necessidade de exames complementares, estes serão 
arcados pelo CAU/BR. 
 
PERGUNTA 2 – Quantos colaboradores deverão realizar os exame médicos com 
emissão do ASO, no período de 1 ano? 
RESPOSTA: O CAU/BR possui 81 funcionários e a quantidade estimada para o ano de 
2015 é de 150 ASO’s conforme anexo V do Edital. 
 
PERGUNTA 3 - Existe a figura do médico coordenador do PCMSO junto ao CAU? Se 
não, é preciso que a licitante vencedora indique tal médico? 
 
RESPOSTA: Não há médico coordenador do PCMSO no CAU/BR. Será necessário 
que a licitante indique o médico que acompanhará o CAU/BR durante a vigência do 
contrato. 
 
PERGUNTA 4 - No capítulo 4 do TR, verifica-se a necessidade de encaminhamento de 
colaboradores ao INSS e de homologar atestados médicos. Como será feito este 
atendimento, tendo em vista que não está prevista a cessão de médico ao CAU/BR 
para tal serviço? 
 
RESPOSTA: Quem é responsável pelo encaminhamento ao INSS é o próprio 
colaborador. No entanto, para melhor controle, o CAU/BR está realizando os 
encaminhamentos necessários e agendando as perícias. Com relação a homologação 
de atestados, como fica a critério da empresa definir a partir de quantos dias de 
atestado seria necessário realizar a homologação na clínica, apenas alguns atestados, 
de forma excepcional, serão homologados e aqueles a partir de 15 dias. A 
homologação se dará da mesma forma que é realizado um exame ocupacional, e a 
clínica deverá emitir um ASO. Portanto, o colaborador será encaminhado à clínica para 
homologação do atestado. 
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