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E S C L A R E C I M E N T O   Nº 1 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 5.153/2018 

Pregão Eletrônico nº 29/2021 

 

OBJETO -   Contratação de empresa de serviços de segurança do trabalho e saúde 
ocupacional para realização de avaliações químicas, físicas (vibrações) 
para fins legais de identificar riscos ocupacionais e atualizar PPRA, 
PPP, LTIP e GRO nas unidades do SAAE Sorocaba. 

 

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de Esclarecimento formulada por 

UINARA LOURENÇO ao Pregão Eletrônico nº 29/2021, o que segue: 

 

UINARA LOURENÇO: 

Durante leitura do edital – PE Nº 29/2021 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO, encontrei as seguintes duvidas que peço, por gentileza, que sejam 

esclarecidas com urgência: 

 

1) Pode subcontratar os exames ocupacionais? Se sim, qual o raio máximo de km a 

clínica deverá estar do município. 

Resposta: Conforme item 3.8 do edital, os serviços não poderão ser 

subcontratados no seu todo, podendo, contudo, para determinados serviços, fazê-lo 

parcialmente, até o limite de 30% (trinta por cento), mantendo, porém, sua 

responsabilidade integral e direta perante a Autarquia, que deverá atender a NR-07 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.  

Quanto à distância é indiferente e deverá também cumprir a NR-07 Médico do 

trabalho coordenador do PCMSO. 

2) Em relação aos exames ocupacionais, atendimentos deverão ser executados 

exclusivamente por médico do trabalho ou poderá ser por médico examinador? 

Resposta: Deverá cumprir a norma NR-07 ou seja médico coordenador 

responsável pelo PCMSO, portanto o médico examinador pode realizar desde que 

tenha um médico do trabalho responsável pelo PCMSO. 
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3) Qual o local da prestação do serviço? O órgão irá disponibilizar local certo para o 

profissional solicitado? 

Resposta: Sorocaba, nas unidades: ETA (Estação de Tratamento de Água) 

Cerrado, ETA (Estação de Tratamento de Água) Éden, Centro Operacional e 

regiões pertencentes ao município de Sorocaba. Estimado num raio de 12km. 

4) Qual é a quantidade de servidores que o órgão possui? 

Resposta: 1.029 servidores. 

5) Qual o valor de referência do órgão? 

Resposta: R$ 66.939,75 (Sessenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e 

setenta e cinco centavos). 

6) A participação é exclusiva a participação a ME/EPP? 

Resposta: Não. 

 

Sorocaba, 19 de agosto de 2021. 

 
 

RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS 
Pregoeira 

 


