
NOTA DE ESCLARECIMENTO 02 

ERRATA DO ATO CONVOCATÓRIO 004-2021 

 

Processo de Contratação de Serviços 

 

Esclarecemos que no Ato Convocatório nº 004/ 2021 publicado no Site do Instituto Elo, no item 2.2, 

Especificações do objeto”, onde se lê : 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
 
 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 
Contratação de empresa para prestação de Serviços de 

Medicina e Segurança do Trabalho. 
Realização de exames clínicos admissionais nas cidades 

de Belo Horizonte (605), Sete Lagoas (44), Unaí (180), 

Ipatinga (90), Araxá (52) e Uberaba (93). Total: 1064 

Realização de exames clínicos demissionais nas cidades 

de Belo Horizonte (585), Sete Lagoas (44), Unaí (180), 

Ipatinga (90), Araxá (52) e Uberaba (93). Total: 1044 

Realização de exames toxicológicos para motoristas nas 

cidades de Belo Horizonte (12), Sete Lagoas (1), Unaí 

(2), Ipatinga, Araxá (1) e Uberaba (2). Total: 18 

 
Leia-se: 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 
Contratação de empresa para prestação 

de Serviços de Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

Elaboração e Coordenação de 01 (um) PCMSO - Abrangendo todos os funcionários 

contratados ligados ao Contrato de Gestão nº 007/2021 lotados nos municípios de Belo 

Horizonte, Sete Lagoas, Unaí, Ipatinga, Araxá, e Uberaba. OBS: O faturamento deverá ser 

feito em Belo Horizonte. 

 CIPA: Curso de treinamento em prevenção de acidentes de que trata a NR-05, destinando 01 

(um) funcionário anualmente. Com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 

 Realização de exames clínicos admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função, 

retorno ao trabalho, a ser realizado nas cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Unaí, 

Ipatinga, Araxá, e Uberaba. OBS: O faturamento deverá ser feito em Belo Horizonte. 

 Analise dos resultados dos exames complementares. 

 Manutenção dos prontuários individuais dos trabalhadores durante o período de contrato e 

entrega dos prontuários ao novo coordenador, em caso de rompimento de contrato. 

 Preencher PPP. 

 Elaborar programa PPRA. 

 Realização de exames toxicológicos para motoristas nas cidades de Belo Horizonte (12), Sete 

Lagoas (1), Unaí (2), Ipatinga, Araxá (1) e Uberaba (2). Total: 18 

 Número de funcionários:  

Belo Horizonte (577) 

Sete Lagoas (45) 

Unaí (200) 

Ipatinga (88) 

Araxá (52) 

Uberaba (93) 

Total: 1055 

 

 

 

 

 



Esclarecemos também que no Ato Convocatório nº 004/ 2021 publicado no Site do Instituto Elo, no item “9 

- Das condições de execução do objeto”, onde se lê : 

 

9 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E DO OBJETO 
 
O prazo para atendimento e as condições, objeto da presente concorrência serão 
negociadas em futuro contrato com a empresa vencedora.  
 

Leia-se: 

 

9 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E DO OBJETO 
 
O prazo para atendimento e as condições, objeto da presente concorrência serão 
negociadas em futuro contrato com a empresa vencedora. O pagamento será 
realizado em seis parcelas iguais sendo a primeira dez dias após a assinatura do 
contrato. 
 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021. 

Instituto Elo 

 


