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CONSULTA DE PREÇOS 011/2023 

 

 

Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

 

Solicitamos o orçamento de preços para o fornecimento dos seguintes serviços/produtos abaixo 

relacionados, para pesquisa de preços de mercado. A respectiva proposta de preços será 

recebida por e-mail comprasibitinga.raul@gmail.com em até 3 (três) dias úteis (a contar do dia 

útil seguinte ao envio desta), ou entregue pessoalmente no Departamento (Rua Miguel Landim, 

nº 333, Centro). 

 

Objeto: A presente consulta de preços tem por objetivo pesquisa de preços de mercado para 

serviços especializados para assessoria em Engenharia de Medicina e Segurança do 

Trabalho para o Município de Ibitinga. 

 

 

OS SERVIÇOS CONSISTEM EM: 

 

- A execução deverá observar o horário de trabalho acordado entre as partes, devendo quando 

da contratação apresentar cronograma de serviços a serem executados: 

 

- Considerando para que o e-social são necessários eventos S-2210 Comunicação de Acidentes 

de Trabalho, S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador, S-2240 Condições Ambientais 

de Trabalho, os demais serviços como os elaboração dos documentos PGR, PCMSO e LTCAT, 

Acompanhamento aos servidores com suas devidas NRs e outros documentos como ASO 

Periódico, montar equipe da CIPA, Programas para Prevenção de Acidentes de Trabalho, 

orientação e acompanhamento Técnico de Pericias Judiciais que todos os documentos ASO-

periódico estejam em dia; 

 

- A contratada deverá realizar visitas mensais aos setores onde forem constatados riscos, 

realizando treinamentos e orientações na área de segurança do trabalho, com preenchimento de 

fichas de EPI’S e fiscalização de rotinas quando ao uso de EPI’S; 

- Elaboração de quesitos para anexar em processo de defesa durante fiscalização do perito do 

ministério do trabalho;  

Item Quant. Unid. Especificação Valor 

Mensal 

Valor 

Total 

01 01 Unid. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO. 
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- Orientação no processo de defesa em relação a insalubridade e periculosidade; 

 

- Dispor de profissional habilitado à assistência técnica para defesa da reclamada durante a 

avaliação do perito nomeado pelo ministério do trabalho. 

 

 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

- 12 (doze) meses 

- As etapas dos serviços deverão estar discriminadas em um cronograma a ser apresentado no 

ato da contratação. 

- Os serviços acima relacionados constantes nas exigências do ministério do trabalho e 

previdência social deverão ser efetuados em 06 (seis) meses. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL 

 

 

 

 

Ibitinga, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

_______________________                                                                    ___________________________ 

Raul Likaon Miranda                                                                     Responsável pela empresa 

Departamento de Compras 

 
 


