REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI, Departamento Regional de São
Paulo, torna pública a realização de credenciamento para contratação de empresas prestadoras
dos serviços especificados neste Regulamento e seus anexos.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1.1
O presente regulamento tem por objeto o Credenciamento de empresas prestadoras de
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme descritos e especificados no ANEXO I
(Memorial Descritivo).
1.2
A Seleção e Credenciamento das empresas prestadoras de Serviços de Segurança e Saúde
no Trabalho visa o atendimento dos trabalhadores das indústrias localizadas no Estado de São
Paulo.
1.3
A empresa prestadora de serviços de saúde indicará a(s) região(ões) do seu interesse para
os atendimentos, de acordo com as unidades do SESI-SP relacionadas no(s) lote(s) constante(s)
do ANEXO IX (Localidades para entregas dos resultados dos exames), deste instrumento. O
SESI-SP fará a confirmação, posteriormente, da conformidade técnica por meio de visitas nas
instalações da empresa.
1.4
Os preços constantes no ANEXO II (Valores para os Serviços/horas técnicas), referem-se
ao preço total incluídos todos os custos para prestação de serviços abrangendo todo o Estado de
São Paulo, de acordo com os lotes estabelecidos no referido item 5. Do Memorial Descritivo
(ANEXO I).
SEÇÃO II – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
2.1
Solicitação de credenciamento será emitida pelo representante legal da empresa
requerente, indicando o Serviço Credenciado e a Região de Atendimento, conforme modelo
constante no ANEXO V (Solicitação de Credenciamento).
2.2
Após a análise da documentação e verificação da conformidade das instalações em visita
técnica quando assim determinado, o SESI/SP emitirá o Termo de Credenciamento, conforme
requisitos estipulados neste regulamento. Em caso de inabilitação, o SESI/SP emitirá parecer
acompanhado das justificativas para o indeferimento do credenciamento, podendo o interessado
interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação desta decisão.
2.3
A empresa credenciada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação
quando da celebração e durante a vigência do termo de credenciamento.
2.4
O credenciamento formaliza a relação para a prestação dos serviços credenciados, que
poderão ser solicitados imediatamente ou no futuro, mediante solicitação do SESI-SP.
2.5
O SESI-SP não está obrigado a solicitar os serviços da empresa credenciada em caso de
ausência de demanda que a justifique.
2.6
Não poderão solicitar o credenciamento ou ser credenciado dirigente ou empregado do
SESI-SP.
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SEÇÃO III – DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
A documentação prevista neste Regulamento será apresentada ao Serviço Social da Indústria SESI-SP, Divisão de Qualidade de Vida – Gerência de Esporte e Promoção da Saúde –
Supervisão da Promoção da Saúde , em que constará:
3.1 -

Documentos:

3.1.1 Os documentos para Credenciamento da contratação de empresas prestadoras dos
serviços descritos neste Regulamento e seus anexos, deverão, preferencialmente, ser
encadernados ou grampeados de forma a não conter folhas soltas e juntados em Envelope com
identificação da empresa.
3.1.2 A empresa interessada deverá entregar a documentação abaixo citada, na Gerência de
Administração e Serviços - GAS, 2º andar, sito a Avenida Paulista, 1313, Bela Vista, São Paulo,
SP, CEP 01311-923. De segunda a sexta, das 08h00 às 17h00. O presente edital de
credenciamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 12 (doze) meses
conforme estabelecido no item 13.2 deste instrumento.
3.1.2.1.
O período para entrega do Pedido de CREDENCIAMENTO será de 01/11/2018 a
31/10/2019 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, a contar da publicação.
I.

Apresentar os seguintes documentos devidamente dentro dos prazos de
validade/vigência:
a.
Cópia do Alvará de Funcionamento dentro do prazo de validade;
b.
Apresentar cópia da Licença Sanitária dentro do prazo de vigência;
c.
Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados
menores e outras informações, conforme modelo ANEXO XI.
d.
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) quando aplicável;
e.
Para a realização de PPRA, PCMAT, PPR, PGR, Laudo de
Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, comprovantes de formação
em Engenharia ou Arquitetura e especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho, acompanhados do comprovante de registro no respectivo conselho de
classe, expedido por órgão competente;
f.
Para a realização do PCMSO, comprovantes de formação em Medicina e
especialização em Medicina do Trabalho, acompanhados do comprovante de
registro no conselho de classe, expedido por órgão competente;
g.
Para a realização das Coletas de Análises Ambientais, comprovante de
formação em Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Higienista Ocupacional com respectivo registro no Ministério do
Trabalho e Emprego, acompanhado do comprovante do registro no conselho de
classe, expedido por órgão competente quando aplicável;
h.
Para a Análise das Amostras de Análises Ambientais, o Laboratório de
avaliações químicas deve ter o Certificado ISO 17025, ou comprovação de
atendimento aos requisitos desta norma;
i. Para a realização das audiometrias e elaboração e acompanhamento do PCA,
comprovante de formação em Fonoaudiologia acompanhado do comprovante do
registro no conselho de classe, expedido por órgão competente quando aplicável;
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j. Para realização do Mapeamento de Riscos Ergonômicos e de Análise
Ergonômica do Trabalho (AET), comprovante de especialização latu sensu em
Ergonomia ou em Fisioterapia do Trabalho acompanhado do comprovante do
registro no conselho de classe, expedido por órgão competente quando aplicável;
II.

3.2 -

Encaminhar solicitação de credenciamento com: endereço, telefone e fax do local
onde mantém sede ou representação; e-mail para contato com o responsável pelo
credenciamento; indicação dos dias e horários de funcionamento; data e assinatura
do representante legal, conforme ANEXO V (Solicitação de Credenciamento);

Regularidade Fiscal
III.

Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) devidamente registrado;

IV.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
da diretoria em exercício;

V.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

VI.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando couber,
estadual, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do credenciamento;

VII.

Alvará de funcionamento da empresa junto a Vigilância Sanitária e/ou publicação do
Diário Oficial da União, comprovando o funcionamento do estabelecimento ou
protocolo de alvará de funcionamento, respeitando a data limite de 3 meses;

VIII.

Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF;

IX.

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

X.

Declaração de Prestadores de Serviços de Outros Municípios – Certidão Municipal
nos casos de pessoas jurídicas que emitam nota fiscal ou outro documento fiscal
equivalente autorizado por outro município para tomadores estabelecidos em
determinado Município;
X. a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante, consubstanciada na Certidão expedida pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda e/ou Procuradoria Geral do Estado;

3.3 -

Capacidade Técnica
XI.

Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica, que
comprove(m) a execução de serviço(s) declarado(s) conforme ANEXO IV (Modelo
de Atestado de Capacidade Técnica):
XI.1 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
a) a identificação, endereço, telefone e e-mail da pessoa jurídica atestante;
b) uma síntese do(s) serviço(s) prestado(s) ao atestante;
3
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c) manifestação acerca da qualidade do(s) serviço(s);
d) local, data (respeitar prazo de no máximo 12 meses da data atual) e assinatura do
atestante;
XI.2
Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, para as quais esteja realizando ou tenha realizado a
prestação de serviços a que se refere este certame;
XI..3
No caso da prestação de Serviços de Saúde, o(s) atestado(s) deverá(ão)
seguir o modelo do ANEXO IV (Modelo de Atestado de Capacidade Técnica) e
comprovar o atendimento a usuários/trabalhadores, característica principal do objeto
da contratação,
X.I.4
Na hipótese de aquisição, incorporação, fusão de empresas ou mudança de
razão social, o(s) atestado(s) poderá(ão) ser fornecido(s) em nome das pessoas
jurídicas antecessoras, desde que devidamente comprovado;
XII.

No caso de cooperativas médicas, apresentar, além da documentação de habilitação
perante os órgãos públicos de saúde, cópia de registro de filiação junto à
Organização das Cooperativas Brasileiras ou, se houver, na entidade estadual;

XIII.

A proponente deverá apresentar cópia simples do Registro de Pessoa Jurídica ou
inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina – CRM, bem como
registro de responsabilidade técnica perante os referidos Conselhos;

XIV.

Poderá ser apresentada como comprovante de pagamento de anuidade a Certidão de
Débitos Negativa;

XV.

Para elaboração e realização dos serviços: PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT, PPR,
Laudo de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Laudo de Avaliações
Ambientais, Mapeamento de Riscos Ergonômicos e AET é obrigatório apresentar
experiência comprovada de no mínimo 01 (um) ano nas atividades a serem
realizadas;

XVI.

A proponente deverá apresentar a relação dos técnicos responsáveis pelos serviços
prestados e cópia simples do registro do profissional junto ao Conselho Regional
respectivo, conforme ANEXO X (Registro de Profissionais);

XVII.

Disponibilizar Central de Atendimento a usuários ou Call-Center, com
funcionamento das 7h as 18h, dimensionada para suportar o atendimento do
contingente total previsto para esta contratação;

XVIII.

O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o
estabelecido neste Regulamentol será considerado inepto, podendo o interessado
apresentar novo requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia;

XIX.

O requerimento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições
deste credenciamento;
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XX.

Serão declarados credenciados todos os proponentes cujos requerimentos estiverem
de acordo com este Regulamento; e,

XXI.

Os pedidos de credenciamento serão analisados pela DQV do SESI-SP.

O conteúdo do envelope deverá conter ainda:
 Os formulários devidamente preenchidos e com firma reconhecida: ANEXO V –
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, ANEXO VI – TERMO DE
DECLARAÇÃO e ANEXO III- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (apresentar
os documentos originais);
 Relação dos técnicos responsáveis pelos serviços a serem prestados, com
respectivos Contratos de trabalho ou Contrato de prestação de serviços para
profissionais autônomos, Certidão Negativa de Débito junto ao Conselho e/ou
comprovante de pagamento de anuidade, conforme ANEXO X– REGISTRO DE
PROFISSIONAIS;
SEÇÃO IV – DO DESCREDENCIAMENTO
4.1. O presente credenciamento tem caráter precário. A qualquer momento, o CREDENCIADO
pode solicitar o descredenciamento, caso não tenha mais interesse. Ademais, o
CREDENCIADO ou o SESI-SP podem denunciar o credenciamento, caso seja constatada
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Regulamento ou
na legislação pertinente.
4.2. O CREDENCIADO que desejar iniciar o procedimento de descredenciamento deverá
solicitá-lo mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
4.3. O SESI-SP pode, a qualquer momento, solicitar um descredenciamento nas seguintes
hipóteses:
a. Descumprimento das exigências previstas neste edital e no termo de credenciamento,
oportunizada defesa prévia;
b. Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais das empresas
credenciadas;
c. Designar ou substituir profissional cuja capacidade técnica era condição imprescindível
de credenciamento, sem apresentar ao SESI – SP os documentos descritos no ANEXO X
(Registro de Profissionais);
d. Se o CREDENCIADO não atender às especificações técnicas de qualidade.
4.4.

O não-cumprimento das disposições mencionadas neste Regulamento poderá acarretar o
descredenciamento do credenciado, garantindo o contraditório e a ampla defesa e sem
prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

4.5.

Fica facultada a defesa prévia do credenciado, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da notificação de descredenciamento.
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SEÇÃO V – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Para elaboração e realização dos serviços: PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT, PPR, Laudo
de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Laudo de Avaliações Ambientais,
Mapeamento de Riscos Ergonômicos e AET é obrigatório apresentar experiência de no mínimo
01 (um) ano comprovados nas atividades a serem realizadas;
5.2
Para a elaboração e realização dos serviços: PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT, PPR,
Laudo de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Mapeamento de Riscos Ergonômicos
e AET é necessário prever visitas para análise do processo industrial e das condições de trabalho
e visita para a entrega do documento finalizado;
5.3
Para a elaboração e realização dos serviços: PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT, PPR, Laudo
de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Mapeamento de Riscos Ergonômicos e AET
é obrigatório à utilização do sistema informatizado do SESI – SP;
5.4
Para a realização das Avaliações Ambientais é de responsabilidade da CREDENCIADA a
qualidade de preparação e do envio das amostras para análise. Nos casos em que houver
necessidade de refazer coleta de alguma amostra por falta de qualidade na coleta ou envio da
amostra, será responsabilidade da CREDENCIADA arcar com os custos, não prejudicando o
cliente SESI – SP.
5.5
Cabe à credenciada responsabilizar-se pelos recursos humanos e materiais necessários,
bem como pelos equipamentos para avaliação ambiental (que deverão ser calibrados
anualmente), de forma a garantir as operações de atendimentos;
5.6
É responsabilidade da CREDENCIADA participar do treinamento operacional nos
procedimentos do modelo SESI SST e Sistema de informação indicado pelo SESI-SP, e garantir
que os técnicos por ela indicados sejam capacitados na utilização do referido sistema de
informação;
5.7
A CREDENCIADA deve respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII –
PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS.
5.8

Obrigações da CREDENCIADA

5.8.1 Programas Legais de Segurança do Trabalho – PPRA, LTCAT, Laudo de Insalubridade,
Laudo de Periculosidade, PGR, PCMAT:
5.8.1.1 Utilizar sistema informatizado do SESI – SP para a elaboração dos Programas
legais de Segurança do Trabalho;
5.8.1.2 Coletar junto à empresa cliente todas as informações necessárias para a elaboração
e lançamento de dados nos Programas Legais de Segurança do Trabalho, conforme
modelo e requisitos mínimos do SESI-SP, que serão fornecidos ao credenciado;
5.8.1.3 Os programas deverão conter os seguintes anexos impressos: Certificado de
Calibração dos equipamentos utilizados nas avaliações, Certificado de Aprovação de
EPI’s utilizados pelos colaboradores do cliente, as FISPQ’s (Ficha de Informação de
Segurança do Produto Químico);
6
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5.8.1.4 O serviço de higiene ocupacional poderá ser realizado pelo mesmo credenciado,
porém é objeto de contrato específico e será cobrado à parte;
5.8.1.5 Na realização do PPRA, sempre que forem necessárias medições de ruído (cálculo
da dose e memorial de cálculo segundo a NHO1- 5.1.1.2 ), elas deverão ser feitas com de
acordo com as normas do Ministério do Trabalho, de Higiene Ocupacional da
Fundacentro e conforme metodologia SESI-SP para as avaliações qualitativas dos demais
riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes;
5.8.1.6 Para a realização dos laudos de insalubridade e periculosidade, O LAUDO deverá
conter no mínimo a medição de ruído (Cálculo de Dose utilizando medidor integrador de
uso pessoal conforme NHO1 Fundacentro) de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho, de Higiene Ocupacional da Fundacentro. Realizar Inspeção no Local de
Trabalho para avaliação qualitativa da NR-15 – anexo 14 para Agentes Biológicos e para
o Agente Químico NR-15 – anexo 13 (excluam-se desta relação os agentes que constam
no Anexo 11 e 12 da NR-15). A avaliação quantitativa dos demais Riscos Ocupacionais
Físicos (Calor/IBUTG; Vibração; Ruído utilizando medidor integrador de uso
pessoal/dosimetria) e Químicos (NR-15 anexos 11 e 12) poderá ser realizada pelo mesmo
credenciado, porém é objeto de contrato específico e será cobrado à parte, mediante
Orçamento Complementar específico. O Plano de Amostragem para o orçamento
específico é de responsabilidade do credenciado;
5.8.1.7 Realizar a discriminação dos riscos químicos, exemplo: fumos metálicos (silício,
cobre, chumbo e manganês) para que estes agentes possam aparecer no ASO, conforme
solicitação do Ministério do Trabalho e Emprego;
5.8.1.8 Enviar os documentos elaborados incluindo as planilhas de campo, histogramas de
ruído e vibração e resultados analíticos, para validação ao SESI - SP com antecedência
para que o SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando
garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
5.8.1.9 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer somente após a validação
do SESI – SP;
5.8.1.10 Acordar com a indústria cliente os itens que serão inseridos no Plano de Ação,
respeitando a exigibilidade das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;
5.9

Programas Legais de Segurança do Trabalho – PPR:
5.9.1 Para a realização do PPR, o CREDENCIADO assumirá as responsabilidades de
administrador do programa, de acordo com as recomendações da FUNDACENTRO
(“PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – RECOMENDAÇÕES, SELEÇÃO
E USO DE RESPIRADORES”, 4ª. Edição, 2016);
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5.9.2 É parte integrante do PPR:
5.9.2.1 Levantar por meio de medições ou estimativas da concentração de
contaminantes na área de trabalho para selecionar os respiradores adequados,
revisando periodicamente de acordo com os prazos determinados no contrato;
5.9.2.2 Selecionar e recomendar à empresa o respirador adequado a cada
contaminante presente;
5.9.2.3 Definir os procedimentos operacionais para uso correto dos respiradores
em situação de rotina e de emergência, registrando-os por escrito no sistema
informatizado do SESI SP;
5.9.2.4 Encaminhar os documentos elaborados para validação ao SESI-SP em
prazo adequado ao cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
5.9.2.5 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI-SP e
respeitando a legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer
somente após a validação do SESI-SP;
5.9.2.6 Documentar o Programa para que ele possa ter sua eficácia avaliada;
5.9.2.7 Elaborar e ministrar treinamentos para o uso correto dos equipamentos e
para o desempenho correto das tarefas relativas ao PPR;
5.9.2.8 Fazer a avaliação anual da eficácia do programa de acordo com as
recomendações técnicas do SESI-SP e da legislação vigente;
5.10 Se na empresa ocorrerem mudanças de leiaute, inclusão de novas máquinas ou criação de
novo cargo e o cliente solicitar nova visita técnica para atualizar os programas legais, esta deve
ser realizada com custo adicional, conforme ANEXO II - VALORES PARA OS SERVIÇOS DO
EDITAL – PROGRAMAS LEGAIS;
5.11 Após a elaboração dos Programas Legais de Segurança do Trabalho, o CREDENCIADO
deverá imprimir, encadernar e protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s)
com todas as folhas rubricadas e devidamente assinado (s) pelo responsável técnico. Deverão ser
impressas 2 (duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá
permanecer arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer
momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no Sistema
Operacional disponibilizado;
5.12 O CREDENCIADO deverá assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou
solicitadas por autoridades referentes aos serviços e atendimentos das empresas clientes do SESISP;
5.13 Para os serviços realizados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, o CREDENCIADO
deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e anexar comprovante de ART
juntamente com os anexos necessários dos documentos legais de segurança do trabalho;
5.14 Programas Legais de Saúde Ocupacional – PCMSO:
5.14.1 Utilizar sistema informatizado do SESI – SP para a elaboração dos Programas
legais de Saúde Ocupacional - PCMSO;
5.14.2 Participar do treinamento operacional nos procedimentos do modelo SESI SST e
Sistema de informação indicado pelo SESI-SP;
8
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5.14.3 Realizar visita técnica de identificação de perigos /fatores de risco existentes no
ambiente de trabalho da empresa cliente do SESI - SP e de possíveis impactos à saúde
dos trabalhadores;
5.14.4 Articular/Discutir sempre que necessário com o profissional responsável pela
realização do PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais sobre os riscos;
5.14.5 Analisar e alinhar o Grupo homogêneo de Exposição – GHE conforme o PPRA –
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais;
5.14.6 Determinar os exames de auxílio-diagnóstico relacionados aos fatores de
riscos/perigos e definir a grade de exames médicos ocupacionais. Tomar como referência
as tabelas de índices biológicos de exposição para agentes químicos (ACGIH e NR7
Quadro I e II) e Tabela de correlação CID/CNAE, Decreto nº 6.957. de 09 de setembro de
2009);
5.14.7 Determinar os exames de qualidade de vida definidos em conjunto com a empresa
cliente SESI-SP. Tomar como referência os fatores de risco para doenças não
transmissíveis para o perfil dos trabalhadores da empresa-cliente SESI, como também os
CID definidos como relacionados com o CNAE da empresa – Lista C CID/CNAE,
Decreto Nº. 6.957, de 9 de setembro de 2009;
5.14.8 Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS;
5.14.9 Manter o arquivo de prontuários, de acordo com a legislação vigente,
especificamente a Portaria nº. 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho e Emprego –
Norma Regulamentadora nº. 7;
5.14.10 Emitir carta de delegação para o médico examinador realizar os exames do
PCMSO e o arquivo de prontuários, que deve ocorrer conforme Portaria nº.3.214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho e Emprego – Norma Regulamentadora nº. 7,
conforme ANEXO VII – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA;
5.14.11 Enviar os documentos para validação ao SESI - SP com antecedência para que o
SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando garantir o
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
5.14.12 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer somente após a validação
do SESI – SP;
5.14.13 Após a elaboração do PCMSO, o credenciado deverá imprimir, encadernar e
protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas
rubricadas e devidamente assinado (s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2
(duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer
arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer
momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no
Sistema Operacional disponibilizado;
9

CREDENCIAMENTO 02.2018 revisado

5.14.14 Elaborar Relatório Anual do PCMSO após o encerramento da vigência do
programa, analisando e registrando comentários respectivos aos resultados encontrados.
O credenciado deverá enviar o documento para validação ao SESI-SP com antecedência
para que o SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando
garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
5.14.15 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer somente após a validação
do SESI – SP;
5.14.16 A entrega do documento deverá segir os mesmos procedimentos adotados para a
entrega do documento de PCMSO, conforme item 5.14.13;
5.14.17 Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e
atendimentos das empresas clientes do SESI- SP;
5.14.18 Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS;
5.15

Programas Legais de Saúde Ocupacional – PCA:
5.15.1 Utilizar sistema informatizado do SESI-SP para a elaboração dos Programas
Legais de Saúde Ocupacional - PCA;
5.15.2 Participar do treinamento operacional nos procedimentos do modelo SESI SST e
Sistema de Informação indicado pelo SESI-SP;
5.15.3 Realizar visita técnica com a finalidade de identificar os possíveis fatores de risco
para a audição existentes no processo e ambiente de trabalho da indústria cliente do SESISP, além de verificar quais ações referentes ao PCA - Programa de Conservação Auditiva
já são praticadas pela mesma;
5.15.4 Definir, com o profissional responsável pela realização do PPRA - Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, em quais setores / funções há a necessidade de
quantificação dos fatores de risco para a audição;
5.15.5 Analisar e alinhar, com o profissional responsável pela realização do PPRA Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, os Grupos Homogêneos de Exposição GHE que serão acompanhados pelo PCA - Programa de Conservação Auditiva;
5.15.6 Definir/Validar, com o responsável indicado pela indústria cliente do SESI-SP,
quais as ações que serão inseridas no Plano de Ação para a vigência do PCA - Programa
de Conservação Auditiva, respeitando a exigibilidade das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego;
5.15.7 Elaborar documento com as diretrizes básicas para a implantação/desenvolvimento
do PCA - Programa de Conservação Auditiva e enviar para validação da equipe técnica
em SST do SESI-SP, com antecedência que permita o cumprimento dos prazos
estabelecidos em contrato;
10
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5.15.8 Realizar os ajustes necessários no documento, quando houver, conforme
orientação recebida da equipe técnica em SST do SESI-SP, e enviar para nova validação.
Somente após a validação final do documento é que poderá ser realizada a entrega do
mesmo ao cliente;
5.15.9 Realizar a entrega do documento base do PCA - Programa de Conservação
Auditiva ao cliente e orientar sobre o desenvolvimento das ações inseridas no Plano de
Ação. O documento deverá ter todas as folhas rubricadas e estar devidamente assinado
pelo técnico da credenciada responsável por sua elaboração;
5.15.10 Realizar e gerenciar os exames audiométricos dos trabalhadores pertencentes aos
Grupos Homogêneos de Exposição - GHE expostos à riscos para a audição, conforme NR
07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, em seu Anexo I,
Quadro II “Diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da
audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados”;
5.15.11 Articular/Discutir, sempre que necessário, com o profissional responsável pela
realização do PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, as medidas de
controle coletivas, organizacionais e individuais relativas aos riscos para a audição;
5.15.12 Gerenciar, em parceria com o responsável pela realização do PPRA - Programa
de Prevenção dos Riscos Ambientais quando necessário, as medidas de controle
individual (Equipamentos de Proteção Individual) referentes à exposição aos riscos para a
audição;
5.15.13 Planejar ações educativas e treinamentos referentes à saúde auditiva, à prevenção
de perdas auditivas relacionadas ao trabalho e ao uso correto dos equipamentos de
proteção individual auditivo, e providenciar junto à indústria a execução das mesmas;
5.15.14 Organizar/Registrar todas as ações pertinentes ao desenvolvimento do PCA Programa de Conservação Auditiva;
5.15.15 Elaborar relatório anual do PCA - Programa de Conservação Auditiva após o
encerramento da vigência do mesmo, contendo registros e análises dos resultados
encontrados, e enviar para validação da equipe técnica em SST do SESI– SP;
5.15.16 Após a elaboração do PCA, o credenciado deverá imprimir, encadernar e
protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas
rubricadas e devidamente assinado(s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2
(duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer
arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer
momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no
Sistema Operacional disponibilizado;
5.15.17 Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e
atendimentos das indústrias clientes do SESI- SP.
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5.16

Avaliações Ambientais:
5.16.1 Garantir que todos os serviços sejam realizados em conformidade com os
procedimentos acreditados pelo INMETRO - NBR/ISO IEC 17025, Normas Técnicas
Internacionais: National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH,
Occupational Safety and Health Administration – OSHA e American Conference of
Governmental Industrial Higyenists – ACGIH bem como Normas Técnicas Nacionais:
MTE – Normas Regulamentadoras (Portaria 3.214 de 8/6/1978) e Normas de Higiene
Ocupacional – NHO FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho);
5.16.2 Prestar os serviços objetos do credenciamento, relacionados no Termo de
Credenciamento e na Minuta do Contrato, às indústrias atendidas pelo SESI-SP de acordo
com o lote informado no ANEXO V – Solicitação de Credenciamento;
5.16.3 Na entrega dos serviços de Avaliações Ambientais, encaminhar ao SESI SP o
Relatório Técnico contemplando as seguintes etapas:
5.16.3.1
Apresentação dos resultados;
5.16.3.2
Descrição dos equipamentos de avaliação ambiental utilizados na
análise, contendo tipo de equipamento, modelo e numeração de série;
5.16.3.3
Anexo com cópia dos certificados de calibração com
rastreabilidade RBC / INMETRO dos respectivos aparelhos utilizados nas
avaliações ambientais;
5.16.3.4
Anexo com o resultado das análises laboratoriais das referentes
avaliações de agentes químicos;
5.16.3.5

Plano de monitoramento;

5.16.3.6

Aplicação do Plano;

5.16.3.7

Análise Crítica;

5.16.3.8
Identificação e assinatura dos responsáveis técnicos pelo Relatório
Técnico a ser apresentado ao SESI SP e suas respectivas habilitações junto aos
seus Conselhos de Classe / MTE.
5.16.4 Enviar os documentos para validação ao SESI - SP com antecedência para que o
SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando garantir o
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
5.16.5 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá acorrer somente após a validação
do SESI – SP;
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5.16.6 Entrar em contato por telefone e e-mail com o cliente do SESI – SP com até 24
horas de antecedência para a confirmação da visita para a realização das avaliações
seguindo cronograma pré-estabelecido, evitando desperdício de deslocamento por
impedimento da realização das avaliações devido á falta de produtividade, parada de
processo ou outros motivos quaisquer que independam da vontade do SESI – SP e/ou
CREDENCIADO;
5.16.7 Após a elaboração dos laudos, o credenciado deverá imprimir, encadernar e
protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas
rubricadas e devidamente assinado(s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2
(duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer
arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer
momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no
Sistema Operacional disponibilizado;
5.16.8 Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e
atendimentos das indústrias clientes do SESI- SP;
5.16.9 Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS.
5.17 Avaliações de ergonomia e NR 17: – Mapeamento de riscos ergonômicos e Análise
Ergonômica do Trabalho (AET):
5.17.1 Utilizar sistema informatizado do SESI-SP para a elaboração dos documentos das
avaliações de ergonomia (Mapeamento de riscos ergonômicos e AET);
5.17.2 Participar do treinamento operacional nos procedimentos dos modelos SESI e no
Sistema de Informação indicado pelo SESI-SP;
5.17.3 Conduzir os levantamentos de acordo com os códigos de conduta ética e as
determinações legais;
5.17.4 Para a realização do Mapeamento de riscos ergonômicos:
5.17.4.1 Realizar visita técnica para acompanhar os processos produtivos e: fazer
o levantamento dos postos de trabalho existentes; mapear os fatores de risco
ergonômico existentes no processo e ambiente de trabalho; fazer o levantamento
dos meios de controle de exposição ao risco adotados; fazer o levantamento dos
documentos de AET existentes na indústria; inventariar os controles de
absenteísmo e queixas de saúde adotados pela empresa cliente do SESI SP;
5.17.4.2 Classificar os fatores de risco ergonômico segundo sua gravidade e os
meios de controle existentes para determinar a necessidade de ação de acordo com
a metodologia SESI SP;
5.17.4.3 Definir, de acordo com a metodologia SESI SP e com o profissional
responsável pela realização do PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais, em quais setores / funções há a necessidade de aprofundamento da
avaliação dos fatores de risco, elegendo as prioridades para realização de Análise
Ergonômica do Trabalho;
13
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5.17.4.4 Acordar com a indústria cliente os itens que serão inseridos no Plano de
Ação, respeitando a exigibilidade das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego;
5.17.4.5 Elaborar relatório técnico segundo o modelo do SESI SP, apontando no
mínimo: a identificação dos riscos ergonômicos nos postos de trabalho existentes
nos processos produtivos e sua classificação de gravidade; a definição dos postos
de trabalho prioritários para realização de AET. Caso haja na empresa documentos
de AET previamente realizada, o relatório técnico deve avaliá-los com relação aos
quesitos definidos pela NR 17 segundo modelo desenvolvido pelo SESI SP e sua
validade frente a modificações do processo produtivo ou do posto de trabalho. O
mesmo se aplica aos controles de absenteísmo ou de queixas de saúde: caso haja
algum sistema de acompanhamento, o relatório técnico deve avaliá-los e orientar
melhorias quando aplicável;
5.17.4.6 Enviar os documentos elaborados ao SESI SP para validação, incluindo
planilhas de campo e registros dos documentos de AET existentes e dos controles
de absenteísmo e queixas fornecidos pela indústria, de acordo com os termos do
contrato para respeitar os prazos de entrega à empresa;
5.17.4.7 Realizar os ajustes necessários conforme indicado pela equipe técnica do
SESI SP respeitando a legislação. A entrega do documento à empresa cliente
deverá ocorrer somente após a validação do SESI-SP;
5.17.4.8 Responsabilizar-se tecnicamente pelo atendimento à empresa cliente do
SESI SP.
5.17.5 Para a realização da Análise Ergonômica do Trabalho – AET:
5.17.5.1 Conduzir-se de maneira ética, respeitando os requisitos de sigilo de
informações, respeito aos trabalhadores acompanhados e o princípio de não
provocar prejuizos de qualquer natureza aos envolvidos na realização da análise;
5.17.5.2 Realizar visita técnica para coleta de dados da função ou posto de
trabalho objeto da AET;
5.17.5.3 Conduzir as entrevistas e observações necessárias à compreensão da
atividade de trabalho analisada e à elaboração de relatório técnico que atenda às
diretrizes estabelecidas e a todos os itens mencionados no Manual de Aplicação da
NR 17;
5.17.5.4 Documentar com fotografias as atividades de trabalho analisadas, de
forma a apresentar evidências dos problemas apontados no diagnóstico;
5.17.5.5 Elaborar relatório de Análise Ergonômica do Trabalho estruturado
segundo o modelo do SESI SP abrangendo os tópicos descritos no ANEXO
XXXXX no sistema indicado pelo SESI SP;
5.17.5.6 Em caso de utilização de ferramentas de análise de risco biomecânico
específicas, anexar ao relatório as planilhas que apresentam os cálculos efetuados,
de acordo com os modelos fornecidos pelo SESI São Paulo;
5.17.5.7 Em caso de levantamentos de condições ambientais, utilizar
equipamentos calibrados e apresentar certificado de calibração com
rastreabilidade;
5.17.5.8 Enviar os documentos elaborados ao SESI SP para validação, incluindo
planilhas de campo, planilhas de análise de risco biomecânico, de acordo com os
termos do contrato para respeitar os prazos de entrega à empresa;
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5.17.5.9 Realizar os ajustes necessários conforme indicado pela equipe técnica do
SESI SP respeitando a legislação. A entrega do documento ao cliente deverá
ocorrer somente após a validação do SESI-SP;
5.17.5.10 Responsabilizar-se tecnicamente pelo atendimento à empresa cliente do
SESI SP.
5.17.6 Após a elaboração da AET, o credenciado deverá imprimir, encadernar e
protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas
rubricadas e devidamente assinado(s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2
(duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer
arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer
momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no
Sistema Operacional disponibilizado;
5.17.7 Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e
atendimentos das indústrias clientes do SESI- SP;
5.17.8 Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS;
SEÇÃO VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
6.1.

Ao CREDENCIADO cabe:
6.1.1 Receber as Ordens de Serviço e efetuar o atendimento aos clientes do SESI - SP
conforme estabelecido, independente de quantidade e/ou localidade, podendo ser
vários serviços elencados, ou apenas um único;
6.1.2 Disponibilizar todos os materiais de consumo para a realização dos exames nas
clínicas e /ou para os atendimentos in company. Será de responsabilidade da
CREDENCIADA o descarte apropriado do lixo contaminado, quando houver;
6.1.3 Disponibilizar materiais e equipamentos adequados (maca móvel, cabine
audiométrica móvel, audiômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio, balança
digital com estadiômetro, materiais descartáveis, lanterna, otoscópio, entre outros)
para atendimentos de saúde ocupacional in company;
6.1.4 Para as clínicas cujos resultados de exames possam ser disponibilizados
eletronicamente e que tenham assinatura digital, é imprescindível fornecer o
acesso por meio de login e senha para o SESI – SP, para retirada dos resultados;
6.1.5 Quando, nos casos de mudanças significativas de limiar auditivo pela presença de
cerúmen e/ou falta de repouso auditivo, o exame não puder ser concluído, ele
deve serreagendado para data em que a causa de impedimento tenha sido
resolvida . Para estes casos, o reteste NÃO terá custo adicional;
6.1.6 No credenciamento para atendimento de saúde ocupacional in company, ter
disponibilidade de atendimento em todos os horários/turnos conforme
necessidades dos clientes do SESI – SP e agendado previamente, respeitando o
número mínimo de atendimentos;
6.1.7 A consulta ocupacional deverá ser realizada somente pelo médico examinador
e/ou médico do trabalho indicado pelo SESI – SP, indicado no PCMSO;
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6.1.8 Realizar os atendimentos SOMENTE quando solicitados pelo SESI – SP e através
da guia de solicitação do serviço/exames e com a apresentação de documento com
foto do trabalhador;
6.1.9 Responsabilizar-se pela aquisição dos testes psicológicos indicados pelo SESI –
SP;
6.1.10 Atender todos os serviços/exames conforme diretrizes básicas do SESI – SP,
respeitando as metodologias, documentos e formulários previstos e sistema
informatizado disponibilizado;
6.1.11 Participar de treinamento específico quando solicitado, para a utilização do
sistema informatizado do SESI-SP;
6.1.12 Arquivar todos os prontuários médicos devidamente preenchidos em arquivo
próprio, ficando responsável pela disponibilização de informações relativas aos
pacientes/trabalhadores atendidos por 20 (vinte) anos após a demissão do
trabalhador conforme Norma Regulamentadora 07;
6.1.13 Respeitar OBRIGATORIAMENTE os prazos de entrega dos serviços e resultados
de exames conforme ANEXO VIII - Prazos de entrega;
6.1.14 Prestar atendimento conforme localidades e serviços informados no Anexo V –
Solicitação de Credenciamento.
6.1.15 Preencher TODOS os resultados conforme prazos estabelecidos neste documento
e conforme realização. Os dados considerados inconsistentes deverão ser
corrigidos pelas credenciadas e validados pelo SESI-SP para viabilizar o
pagamento no mês subsequente;
6.1.16 Prestar serviços em local conveniente às partes, quais sejam, dependências da
CREDENCIADA ou in company, conforme necessidade de demanda indicada
pelo SESI – SP;
6.1.17 O pagamento será no mês subsequente a realização dos exames e será computado
SOMENTE através do relatório extraído pelo sistema operacional do SESI-SP.
Todos os exames deverão estar lançados até o dia 30 de cada mês;
6.1.18 Validar os atendimentos realizados no mês anterior até o dia 05 (cinco) de cada
mês, através de relatório emitido pelo sistema informatizado do SESI – SP. Será
considerado o período de atendimento entre os dias 01 a 30 do mês de prestação
de serviços;
6.2. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às
recomendações de boa técnica, normas e legislação.
6.3. Dar ciência ao CREDENCIANTE dos motivos de ordem técnica que impossibilitem a
execução dos serviços, no menor prazo possível para que sejam tomadas as providências
cabíveis, registrando a comunicação por e-mail;
6.4. Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas
ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços.
6.5.

Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados.

6.6. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para
a manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado.
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6.7. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer
assunto de interesse do CREDENCIANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução dos serviços, conforme ANEXO III (Termo de Confidencialidade).
6.8. Prestar prontamente todos os esclarecimentos
CREDENCIANTE, cujas reclamações se obriga a atender.

que

forem

solicitados

pelo

SEÇÃO VII – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE
7. O CREDENCIANTE fica obrigado a:
7.1. Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução
dos serviços.
7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao
seu perfeito cumprimento.
7.3.

Autorizar, mediante Ordem de Serviço, os atendimentos credenciados.

7.4. Aprovar os relatórios de faturamento emitido pelos fornecedores, viabilizando a emissão
da Nota Fiscal correspondente.
7.5.

Liberar o pagamento após validação dos dados no sistema de gestão do SESI –SP.

7.6. Fornecer treinamento e suporte técnico no Modelo SESI SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO aos prestadores de serviços, e treinamento técnico e operacional na utilização do
sistema informatizado, mediante liberação de senha de acesso ao sistema, para os casos
aplicáveis. Monitorar o cadastro que o prestador realizará das empresas/trabalhadores/lotações.
7.7. Realizar o cadastro das empresas/trabalhadores/lotações no sistema informatizado do
SESI – SP e garantir que todos os trabalhadores estejam cadastrados previamente à realização
dos serviços/exames.
7.8.

Monitorar a entrega dos serviços realizados pelos credenciados aos clientes.

7.9. Informar a seus clientes os preparos indicados pela CREDENCIADA para a realização
dos exames, bem como enviar a guia de agendamento em tempo hábil para que o cliente informe
o trabalhador/paciente da data agendada e os preparos indicados.
7.10. Informar à CREDENCIADA eventuais não conformidades detectadas, seja por visitas
realizadas para auditoria ou por reclamações dos serviços prestados. Se as respostas da
CREDENCIADA forem satisfatórias, será efetuado o pagamento. Se julgadas insatisfatórias,
comprovando-se irregularidades, caberá ao SESI – SP decidir quanto ao procedimento a ser
adotado: comunicação formal, glosa ou descredenciamento.
7.11. Realizar semestralmente e sempre que necessário, pesquisa de satisfação com o cliente
em relação aos serviços prestados pela CREDENCIADA e apresentar os resultados ao
fornecedor.
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CREDENCIAMENTO 02.2018 revisado

SEÇÃO VIII – DAS RESPONSABILIDADES DAS CREDENCIADAS PERANTE SEUS
FORNECEDORES
8.1

O CREDENCIADO poderá prestar os serviços objeto deste contrato, por meio de
profissionais terceiros qualificados e capacitados, responsabilizando-se pelos serviços,
por todos os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários inclusive demais obrigações
trabalhistas previstas nas normas coletivas da categoria, bem como por quaisquer outras
despesas decorrentes da prestação desses serviços, isentando totalmente o SESI–SP de
quaisquer responsabilidades perante esses terceiros.

8.2

O CREDENCIADO deverá apresentar antes da prestação dos serviços todos os
documentos relativos aos profissionais terceiros qualificados e capacitados, conforme
consta no ANEXO X (Registro de Profissionais) e aqueles previstos no item 3.1. e seus
subitens desse Regulamento de Credeciamento n.º 002/2018.

SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES
9.1. Com fundamento no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI-SP, em caso de
descumprimento do previsto neste instrumento, o CREDENCIADO ficará sujeito às seguintes
penalidades:
9.1.1 Advertência;
9.1.2 Multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, pelo
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais;
9.1.3 Multa contratual equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, à
parte que der motivo à rescisão, por descumprimento das cláusulas e condições constantes
deste à parte inocente, ressalvado o direito ao credor de exigir indenização por prejuízo
excedente, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil;
9.1.4 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela
Contratada, dará ao SENAI-SP o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem
prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste ajuste,
inclusive a de suspensão do direito de participar de procedimento licitatório junto ao
SESI-SP e ao SENAI-SP por prazo não superior a 02 (dois) anos, impedimento esse
extensivo às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem
impedidas de licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de
nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurem como sócios, e
às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas acima
mencionadas;
9.2
As penalidades aqui previstas são independentes, não excludentes e poderão ser aplicadas
cumulativamente, quando for o caso.
SEÇÃO X – DA IMPUGNAÇÃO DO REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO
10.1. Até 02 (dois) dias antes da data fixada para início do credenciamento, qualquer pessoa
jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Regulamento de
credenciamento mediante requerimento a ser enviado exclusivamente para o endereço eletrônico:
licitacoes@sesisenaisp.org.br , até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
10.2. Caberá à Divisão de Qualidade de Vida do SESI-SP decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, contado da confirmação do recebimento da mensagem eletrônica.
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10.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação
desse procedimento.
SEÇÃO XI – DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
11.1 A DQV realizará a homologação de cada credenciamento, devendo o SESI-SP
encaminhar cópia do termo de homologação para o CREDENCIADO.
11.2 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Regulamento terão seus
requerimentos de credenciamento aprovados pela DQV.
SEÇÃO XII – DOS RECURSOS
12.1. O interessado cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor recurso no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o
contraditório.
SEÇÃO XIII – DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
13.1. A adesão ao credenciamento se dará a partir da data de abertura deste edital.
13.2. O presente edital terá validade de 12 (dozes) meses a contar da sua homologação,
podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.
13.3. O presente credenciamento terá validade de 12 (dozes) meses a contar da sua
homologação, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.
13.4. Cada interessado que tiver sua solicitação de credenciamento homologada será
CREDENCIADO e assim permanecerá enquanto houver interesse por parte do
CREDENCIANTE.
SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1

Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos
relativos a este Credenciamento.

14.2 As informações relativas à classificação/habilitação do CREDENCIADO, bem como os
avisos relativos a este Credenciamento, serão disponibilizados aos interessados por meio
eletrônico e físico.
14.3 A empresa interessada deverá encaminhar os documentos para Credenciamento em
envelope lacrado, com identificação da interessada à Gerência de Administração e Serviços GAS, 2º andar, sito à Avenida Paulista, n.º 1313, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-923, de
segunda a sexta das 08h00 às 17h00, ou encaminhar por meio de Postagem, tipo SEDEX ou
Carta Registrada, ou ainda por meio eletrônico para: licitacoes@sesisenaisp.org.br.
14.4

Dúvidas podem ser feitas por meio eletrônico (licitacoes@sesisenaisp.org.br).
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SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
15
São partes integrantes deste Regulamento os seguintes anexos:
15.1 Anexo I – Memorial Descritivo
15.2 Anexo II – Valores para os Serviços/Horas técnicas
15.3 Anexo III – Termo de Confidencialidade
15.4 Anexo IV – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica
15.5 Anexo V – Solicitação de Credenciamento
15.6 Anexo VI – Termo de Declaração
15.7 Anexo VII – Delegação de Competência
15.8 Anexo VIII – Prazos de Entrega dos resultados dos exames
15.9 Anexo IX – Localidades para Entrega dos Resultados dos Exames
15.10 Anexo X – Registro de Profissionais
15.11 Anexo XI - Modelo de Declaração sobre Emprego de Menor e outras informações
15.12 Modelo de contrato
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
1. Do Objeto
1.1
Constitui objeto do presente edital, o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas
especializadas na prestação de serviços nas áreas de SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO, conforme requisitos técnicos constantes deste edital e seus anexos:
a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – NR 09
b) Laudo de Insalubridade – NR 15
c) Laudo de Periculosidade – NR 16
d) Programa das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção (PCMAT) – NR 18
e) Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) – NR 22
f) Programa de Proteção Respiratória (PPR) – NR 06, NR 09, NR 15
g) Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT)
h) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – NR 07
i) Programa de Conservação Auditiva (PCA) - NR 07
j) Avaliações de Ergonomia - Mapeamento de riscos e Análise Ergonômica do
Trabalho – NR 17
k) Avaliações Ambientais
1.2
O presente regulamento terá por abrangência o Estado de São Paulo, de acordo com os
lotes pré-estabelecidos neste documento;
1.3
O presente regulamento tem por objeto o credenciamento de empresas prestadoras de
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO isoladamente ou em formato de
consórcio, nas características exigidas neste regulamento e seus anexos, a fim de suprir as
necessidades de atendimento no Estado de São Paulo.
2.

Da Prestação de Serviços

2.1

Requisitos Técnicos
2.1.1 Para elaboração e realização dos serviços: PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT,
PPR, Laudo de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Laudo de
Avaliações Ambientais, Mapeamento de Riscos Ergonômicos e AET é obrigatório
apresentar experiência de no mínimo 01 (um) ano comprovados nas atividades a serem
realizadas;
2.1.2 PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT, PPR, Laudo de Insalubridade, Laudo de
Periculosidade, LTCAT, Laudo de Avaliações Ambientais, Mapeamento de Riscos
Ergonômicos e AET é necessário prever visitas para análise do processo industrial e das
condições de trabalho e visita para a entrega do documento finalizado;
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2.1.3 Para a elaboração e realização dos serviços: PPRA, PCMSO, PCA, PCMAT,
PPR, Laudo de Insalubridade, Laudo de Periculosidade, LTCAT, Laudo de
Avaliações Ambientais, Mapeamento de Riscos Ergonômicos e AET é obrigatório à
utilização do sistema informatizado do SESI – SP;
2.1.4 Para a realização das Avaliações Ambientais é de responsabilidade da
CREDENCIADA a qualidade de preparação e do envio das amostras para análise. Nos
casos em que houver necessidade de refazer coleta de alguma amostra por falta de
qualidade na coleta ou envio da amostra, será de responsabilidade da CREDENCIADA
arcar com os custos, não prejudicando o cliente SESI – SP.
2.1.5 Cabe à credenciada responsabilizar-se pelos recursos humanos e materiais
necessários, bem como pelos equipamentos para avaliação ambiental (que deverão ser
calibrados anualmente), de forma a garantir as operações de atendimentos;
2.1.6 É responsabilidade da CREDENCIADA participar do treinamento operacional nos
procedimentos do modelo SESI SST e Sistema de informação indicado pelo SESI-SP, e
garantir que os técnicos por ela indicados sejam capacitados na utilização do referido
sistema de informação;
2.1.7 A CREDENCIADA deve respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII –
PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS.
2.2

Obrigações da CREDENCIADA

2.2.1 Programas Legais de Segurança do Trabalho – PPRA, LTCAT, Laudo de
Insalubridade, Laudo de Periculosidade, PGR, PCMAT:
2.2.1.1 Utilizar sistema informatizado do SESI – SP para a elaboração dos Programas
legais de Segurança do Trabalho;
2.2.1.2 Coletar da empresa cliente todas as informações necessárias para o lançamento de
dados nos Programas Legais de Segurança do Trabalho, conforme modelo e requisitos
mínimos do SESI-SP, que serão fornecidos ao credenciado;
2.2.1.3 Os programas deverão conter os seguintes anexos impressos: Certificado de
Calibração dos equipamentos utilizados nas avaliações, Certificado de Aprovação de
EPI’s utilizados pelos colaboradores do cliente, as FISPQ’s (Ficha de Informação de
Segurança do Produto Químico);
2.2.1.4 O serviço de higiene ocupacional poderá ser realizado pelo mesmo credenciado,
porém é objeto de contrato específico e será cobrado à parte;
2.2.1.5 Na realização do PPRA, sempre que forem necessárias medições de ruído (cálculo
da dose e memorial de cálculo segundo a NHO1- 5.1.1.2 ), elas deverão ser feitas com de
acordo com as normas do Ministério do Trabalho, de Higiene Ocupacional da
Fundacentro e conforme metodologia SESI-SP para as avaliações qualitativas dos demais
riscos físicos, químicos, biológicos e de acidentes;
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2.2.1.6 Para a realização dos laudos de insalubridade e periculosidade, O LAUDO deverá
conter no mínimo a medição de ruído (Cálculo de Dose utilizando medidor integrador de
uso pessoal conforme NHO1 Fundacentro) de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho, de Higiene Ocupacional da Fundacentro. Realizar Inspeção no Local de
Trabalho para avaliação qualitativa da NR-15 – anexo 14 para Agentes Biológicos e para
o Agente Químico NR-15 – anexo 13 (excluam-se desta relação os agentes que constam
no Anexo 11 e 12 da NR-15). A avaliação quantitativa dos demais Riscos Ocupacionais
Físicos (Calor/IBUTG; Vibração; Ruído utilizando medidor integrador de uso
pessoal/dosimetria) e Químicos (NR-15 anexos 11 e 12) poderá ser realizada pelo mesmo
credenciado, porém é objeto de contrato específico e será cobrado à parte, mediante
Orçamento Complementar específico. O Plano de Amostragem para o orçamento
específico é de responsabilidade do credenciado;
2.2.1.7 Realizar a discriminação dos riscos químicos, exemplo: fumos metálicos (silício,
cobre, chumbo e manganês) para que estes agentes possam aparecer no ASO, conforme
solicitação do Ministério do Trabalho e Emprego;
2.2.1.8 Enviar os documentos elaborados incluindo as planilhas de campo, histogramas de
ruído e vibração e resultados analíticos, para validação ao SESI - SP com antecedência
para que o SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando
garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato
2.2.1.9 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer somente após a validação
do SESI – SP;
2.2.1.10
Acordar com a indústria cliente os itens que serão inseridos no Plano de
Ação, respeitando a exigibilidade das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego;
2.2.2 Programas Legais de Segurança do Trabalho – PPR:
2.2.2.1 Para a realização do PPR, o CREDENCIADO assumirá as responsabilidades de
administrador do programa, de acordo com o modelo indicado pelo SESI-SP e as
recomendações
da
FUNDACENTRO
(“PROGRAMA
DE
PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA – RECOMENDAÇÕES, SELEÇÃO E USO DE RESPIRADORES”,
4ª. Edição, 2016)
2.2.2.2 É parte integrante do PPR:
2.2.2.2.1
Levantar por meio de medições a concentração de contaminantes na
área de trabalho para selecionar os respiradores adequados, revisando
periodicamente de acordo com os prazos determinados no contrato;
2.2.2.2.2
Avaliar e recomendar à empresa o respirador adequado a cada
contaminante presente, procedendo à avaliação de conforto e ao teste de vedação
do EPR. As datas e detalhes da realização desses procedimentos devem ser
registrados de forma a manter o histórico do processo na empresa;
2.2.2.2.3
Documentar os levantamentos e ações, encaminhando os
documentos elaborados para validação ao SESI-SP, respeitando os prazos
estabelecidos em contrato;
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2.2.2.2.4
Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI-SP e
respeitando a legislação. As entregas de documentos ao cliente deverão ocorrer
somente após a validação do SESI-SP;
2.2.2.2.5
Elaborar e ministrar treinamentos para o uso correto dos
equipamentos e para o desempenho correto das tarefas relativas ao PPR;
2.2.2.2.6
Fazer a avaliação anual da eficácia do programa de acordo com as
recomendações técnicas do SESI-SP e da legislação vigente;
2.2.2.3 Se na empresa ocorrerem mudanças de leiaute, inclusão de novas máquinas ou criação de
novo cargo e o cliente solicitar nova visita técnica para atualizar os programas legais, esta deve
ser realizada com custo adicional, conforme ANEXO II - VALORES PARA OS SERVIÇOS
DO EDITAL - PROGRAMAS LEGAIS;
2.2.2.4 Após a elaboração dos Programas Legais de Segurança do Trabalho, o
CREDENCIADO deverá imprimir, encadernar e protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s)
documento(s) com todas as folhas rubricadas e devidamente assinado (s) pelo responsável
técnico. Deverão ser impressas 2 (duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e
uma via deverá permanecer arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá
solicitá-la a qualquer momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e
arquivada no Sistema Operacional disponibilizado;
2.2.2.5 O CREDENCIADO deverá assumir a responsabilidade pelas informações necessárias
ou solicitadas por autoridades referentes aos serviços e atendimentos das empresas clientes do
SESI- SP;
2.2.2.6 Para os serviços realizados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, emitir ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica e anexar comprovante de ART juntamente com os
anexos necessários dos documentos legais de segurança do trabalho;
2.2.3

Programas Legais de Saúde Ocupacional – PCMSO:

2.2.3.1 Utilizar sistema informatizado do SESI – SP para a elaboração dos Programas legais de
Saúde Ocupacional - PCMSO;
2.2.3.2
Participar do treinamento operacional nos procedimentos do modelo SESI SST e
Sistema de informação indicado pelo SESI-SP;
2.2.3.3
Realizar visita técnica de identificação de perigos /fatores de risco existentes no
ambiente de trabalho da empresa cliente do SESI - SP e de possíveis impactos à saúde dos
trabalhadores;
2.2.3.4
Articular/Discutir sempre que necessário com o profissional responsável pela
realização do PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais sobre os riscos;
2.2.3.5
Analisar e alinhar o Grupo homogêneo de Exposição – GHE conforme o PPRA
– Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais;
2.2.3.6
Determinar os exames de auxílio-diagnóstico relacionados aos fatores de
riscos/perigos e definir a grade de exames médicos ocupacionais. Tomar como referência as
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tabelas de índices biológicos de exposição para agentes químicos (ACGIH e NR7 Quadro I e II) e
Tabela de correlação CID/CNAE, Decreto nº 6.957. de 09 de setembro de 2009);
2.2.3.7
Determinar os exames de qualidade de vida definidos em conjunto com a
empresa cliente SESI-SP. Tomar como referência os fatores de risco para doenças não
transmissíveis para o perfil dos trabalhadores da empresa-cliente SESI, como também os CID
definidos como relacionados com o CNAE da empresa – Lista C CID/CNAE, Decreto Nº. 6.957,
de 9 de setembro de 2009;
2.2.3.8
Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE
ENTREGA DOS SERVIÇOS
2.2.3.9
Manter o arquivo de prontuários, de acordo com a legislação vigente,
especificamente a Portaria nº. 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho e Emprego – Norma
Regulamentadora nº. 7;
2.2.3.10
Emitir carta de delegação para o médico examinador realizar os exames do
PCMSO e o arquivo de prontuários, que deve ocorrer conforme Portaria nº.3.214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho e Emprego – Norma Regulamentadora nº. 7, conforme ANEXO VII –
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA;
2.2.3.11
Enviar os documentos para validação ao SESI - SP com antecedência para que o
SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando garantir o
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
2.2.3.12
Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer somente após a validação do SESI
– SP;
2.2.3.13
Após a elaboração do PCMSO, o credenciado deverá imprimir, encadernar e
protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas rubricadas e
devidamente assinado (s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2 (duas) vias, sendo
que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer arquivada pela empresa
credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer momento. 01 (uma) via (rubricada e
assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no Sistema Operacional disponibilizado;
2.2.3.14
Elaborar Relatório Anual do PCMSO após o encerramento da vigência do
programa, analisando e registrando comentários respectivos aos resultados encontrados. O
credenciado deverá enviar o documento para validação ao SESI-SP com antecedência para que o
SESI - SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando garantir o
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato;
2.2.3.15
Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá ocorrer somente após a validação do SESI
– SP;
2.2.3.16
A entrega do documento deverá seguir os mesmos procedimentos adotados para
a entrega do documento de PCMSO, conforme item 2.2.3.13;
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2.2.3.17
Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e atendimentos
das empresas clientes do SESI- SP;
2.2.3.18
Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE
ENTREGA DOS SERVIÇOS;
2.2.4 Programas Legais de Saúde Ocupacional – PCA:
2.2.4.1
Para a realização do PCA, o CREDENCIADO assumirá as responsabilidades
técnicas e administrativas do programa, devendo seguir: a RESOLUÇÃO CFFa nº 469 de 10 de
julho de 2015; a NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; a NR
7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; a Ordem de Serviço - OS nº
608 do INSS (de 05/08/1998); e as recomendações técnicas estabelecidas pela FUNDACENTRO
(“Guia de diretrizes e parâmetros mínimos para a elaboração do PCA”, 1ª. Edição, 2018)
2.2.4.2
Participar do treinamento operacional nos procedimentos do modelo SESI SST e
Sistema de Informação indicado pelo SESI-SP;
2.2.4.3
Realizar visita técnica com a finalidade de identificar os possíveis fatores de
risco para a audição existentes no processo e ambiente de trabalho da indústria cliente do SESISP, além de verificar quais ações referentes ao PCA - Programa de Conservação Auditiva já são
praticadas pela mesma;
2.2.4.4
Definir, com o profissional responsável pela realização do PPRA - Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais, em quais setores / funções há a necessidade de quantificação
dos fatores de risco para a audição;
2.2.4.5
Analisar e alinhar, com o profissional responsável pela realização do PPRA Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, os Grupos Homogêneos de Exposição - GHE
que serão acompanhados pelo PCA - Programa de Conservação Auditiva;
2.2.4.6
Definir/Validar, com o responsável indicado pela indústria cliente do SESI-SP,
quais as ações que serão inseridas no Plano de Ação para a vigência do PCA - Programa de
Conservação Auditiva, respeitando a exigibilidade das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego;
2.2.4.7
Elaborar
documento
com
as
diretrizes
básicas
para
a
implantação/desenvolvimento do PCA - Programa de Conservação Auditiva e enviar para
validação da equipe técnica em SST do SESI-SP, com antecedência que permita o cumprimento
dos prazos estabelecidos em contrato;
2.2.4.8
Realizar os ajustes necessários no documento, quando houver, conforme
orientação recebida da equipe técnica em SST do SESI-SP, e enviar para nova validação.
Somente após a validação final do documento é que poderá ser realizada a entrega do mesmo ao
cliente;
2.2.4.9
Realizar a entrega do documento base do PCA - Programa de Conservação
Auditiva ao cliente e orientar sobre o desenvolvimento das ações inseridas no Plano de Ação. O
documento deverá ter todas as folhas rubricadas e estar devidamente assinado pelo técnico da
credenciada responsável por sua elaboração;
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2.2.4.10
Realizar e gerenciar os exames audiométricos dos trabalhadores pertencentes aos
Grupos Homogêneos de Exposição - GHE expostos à riscos para a audição, conforme NR 07 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, em seu Anexo I, Quadro II
“Diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição em
trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados”;
2.2.4.11
Articular/Discutir, sempre que necessário, com o profissional responsável pela
realização do PPRA – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, as medidas de controle
coletivas, organizacionais e individuais relativas aos riscos para a audição;
2.2.4.12
Gerenciar, em parceria com o responsável pela realização do PPRA - Programa
de Prevenção dos Riscos Ambientais ou com o responsável técnico indicado pela empresa cliente
quando necessário, as medidas de controle individual (Equipamentos de Proteção Individual)
referentes à exposição aos riscos para a audição;
2.2.4.13
Planejar quais e quantas ações educativas e treinamentos em saúde auditiva, para
a prevenção de perdas auditivas relacionadas ao trabalho e ao uso correto dos equipamentos de
proteção individual auditivo deverão ser realizados durante o ano, incluindo no plano de ação. É
de responsabilidade da empresa cliente providenciar a contratação/execução dos mesmos;
2.2.4.14
Organizar/Registrar todas as ações pertinentes ao desenvolvimento do PCA Programa de Conservação Auditiva;
2.2.4.15
Elaborar relatório anual do PCA - Programa de Conservação Auditiva após o
encerramento da vigência do mesmo, contendo registros e análises dos resultados encontrados, e
enviar para validação da equipe técnica em SST do SESI– SP;
2.2.4.16
Após a aprovação do relatório anual do PCA pelo SESI-SP, o CREDENCIADO
deverá imprimir, encadernar e protocolar na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s)
com todas as folhas rubricadas e devidamente assinado(s) pelo responsável técnico. Deverão ser
impressas 2 (duas) vias, sendo que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá
permanecer arquivada pela empresa credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer
momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no Sistema
Operacional disponibilizado;
2.2.4.17
Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e atendimentos
das indústrias clientes do SESI- SP.
2.2.5 Avaliações Ambientais:
2.2.5.1 Garantir que todos os serviços sejam realizados em conformidade com os
procedimentos acreditados pelo INMETRO - NBR/ISO IEC 17025, Normas Técnicas
Internacionais: National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH, Occupational
Safety and Health Administration – OSHA e American Conference of Governmental Industrial
Higyenists – ACGIH bem como Normas Técnicas Nacionais: MTE – Normas Regulamentadoras
(Portaria 3.214 de 8/6/1978) e Normas de Higiene Ocupacional – NHO FUNDACENTRO
(Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho);
27

CREDENCIAMENTO 02.2018 revisado

2.2.5.2 Prestar os serviços objetos do credenciamento, relacionados no Termo de
Credenciamento e na Minuta do Contrato, às indústrias atendidas pelo SESI-SP de acordo com o
lote informado no ANEXO V – Solicitação de Credenciamento;
2.2.5.3 Na entrega dos serviços de Avaliações Ambientais, encaminhar ao SESI SP o
Relatório Técnico contemplando as seguintes etapas:
a) Apresentação dos resultados;
b) Descrição dos equipamentos de avaliação ambiental utilizados na análise, contendo
tipo de equipamento, modelo e numeração de série;
c) Anexo com cópia dos certificados de calibração com rastreabilidade RBC /
INMETRO dos respectivos aparelhos utilizados nas avaliações ambientais;
d) Plano de monitoramento;
e) Aplicação do Plano;
f) Anexo com o resultado das análises laboratoriais das referentes avaliações de agentes
químicos;
g) Análise Crítica;
h) Identificação e assinatura dos responsáveis técnicos pelo Relatório Técnico a ser
apresentado ao SESI SP e suas respectivas habilitações junto aos seus Conselhos de
Classe / MTE.
2.2.5.4 Enviar os documentos para validação ao SESI - SP com antecedência para que o SESI
- SP tenha tempo hábil para realizar o processo de validação, visando garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos em contrato;
2.2.5.5 Realizar os ajustes necessários conforme solicitação do SESI - SP respeitando a
legislação. A entrega do documento ao cliente deverá acorrer somente após a validação do SESI
– SP;
2.2.5.6 Entrar em contato por telefone e e-mail com o cliente do SESI – SP com até 24 horas
de antecedência para a confirmação da visita para a realização das avaliações seguindo
cronograma pré-estabelecido, evitando desperdício de deslocamento por impedimento da
realização das avaliações devido á falta de produtividade, parada de processo ou outros motivos
quaisquer que independam da vontade do SESI – SP e/ou CREDENCIADO;
2.2.5.7 Após a elaboração dos laudos, o credenciado deverá imprimir, encadernar e protocolar
na empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas rubricadas e
devidamente assinado(s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2 (duas) vias, sendo
que uma via ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer arquivada pela empresa
credenciada do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer momento. 01 (uma) via (rubricada e
assinada) deverá ser digitalizada e arquivada no Sistema Operacional disponibilizado;
2.2.5.8 Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e atendimentos
das indústrias clientes do SESI- SP;
2.2.5.9 Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS;
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2.2.6 Avaliações de ergonomia e NR 17 - Mapeamento de riscos ergonômicos e Análise
Ergonômica do Trabalho (AET):
2.2.6.1 Utilizar sistema informatizado do SESI-SP para a elaboração dos documentos das
avaliações de ergonomia (Mapeamento de riscos ergonômicos e AET);
2.2.6.2 Participar do treinamento operacional nos procedimentos dos modelos SESI e no
Sistema de Informação indicado pelo SESI-SP;
2.2.6.3 Conduzir os levantamentos de acordo com os códigos de conduta ética e as
determinações legais;
2.2.6.4

Para a realização do Mapeamento de riscos ergonômicos:
2.2.6.4.1 Realizar visita técnica para acompanhar os processos produtivos e: fazer o
levantamento dos postos de trabalho existentes; mapear os fatores de risco
ergonômico existentes no processo e ambiente de trabalho; fazer o levantamento
dos meios de controle de exposição ao risco adotados; fazer o levantamento dos
documentos de AET existentes na indústria; inventariar os controles de
absenteísmo e queixas de saúde adotados pela empresa cliente do SESI SP;
2.2.6.4.2 Classificar os fatores de risco ergonômico segundo sua gravidade e os
meios de controle existentes para determinar a necessidade de ação de acordo com
a metodologia SESI SP;
2.2.6.4.3 Definir, de acordo com a metodologia SESI SP e com o profissional
responsável pela realização do PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais, em quais setores / funções há a necessidade de aprofundamento da
avaliação dos fatores de risco, elegendo as prioridades para realização de Análise
Ergonômica do Trabalho;
2.2.6.4.4 Acordar com a indústria cliente os itens que serão inseridos no Plano de
Ação, respeitando a exigibilidade das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego;
2.2.6.4.5 Elaborar relatório técnico segundo o modelo do SESI SP, apontando no
mínimo: a identificação dos riscos ergonômicos nos postos de trabalho existentes
nos processos produtivos e sua classificação de gravidade; a definição dos postos
de trabalho prioritários para realização de AET. Caso haja na empresa documentos
de AET previamente realizada, o relatório técnico deve avaliá-los com relação aos
quesitos definidos pela NR 17 segundo modelo desenvolvido pelo SESI SP e sua
validade frente a modificações do processo produtivo ou do posto de trabalho. O
mesmo se aplica aos controles de absenteísmo ou de queixas de saúde: caso haja
algum sistema de acompanhamento, o relatório técnico deve avaliá-los e orientar
melhorias quando aplicável;
2.2.6.4.6 Enviar os documentos elaborados ao SESI SP para validação, incluindo
planilhas de campo e registros dos documentos de AET existentes e dos controles
de absenteísmo e queixas fornecidos pela indústria, de acordo com os termos do
contrato para respeitar os prazos de entrega à empresa;
2.2.6.4.7 Realizar os ajustes necessários conforme indicado pela equipe técnica do
SESI SP respeitando a legislação. A entrega do documento à empresa cliente
deverá ocorrer somente após a validação do SESI-SP;
2.2.6.4.8 Responsabilizar-se tecnicamente pelo atendimento à empresa cliente do
SESI SP.
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2.2.6.5

Para a realização da Análise Ergonômica do Trabalho – AET:
2.2.6.5.1 Conduzir-se de maneira ética, respeitando os requisitos de sigilo de
informações, respeito aos trabalhadores acompanhados e o princípio de não
provocar prejuizos de qualquer natureza aos envolvidos na realização da análise;
2.2.6.5.2 Realizar visita técnica para coleta de dados da função ou posto de trabalho
objeto da AET;
2.2.6.5.3 Conduzir as entrevistas e observações necessárias à compreensão da
atividade de trabalho analisada e à elaboração de relatório técnico que atenda às
diretrizes estabelecidas e a todos os itens mencionados no Manual de Aplicação da
NR 17;
2.2.6.5.4 Documentar com fotografias as atividades de trabalho analisadas, de forma
a apresentar evidências dos problemas apontados no diagnóstico;
2.2.6.5.5 Elaborar relatório de Análise Ergonômica do Trabalho estruturado segundo
o modelo do SESI SP abrangendo os tópicos descritos no ANEXO XXXXX no
sistema indicado pelo SESI SP;
2.2.6.5.6 Em caso de utilização de ferramentas de análise de risco biomecânico
específicas, anexar ao relatório as planilhas que apresentam os cálculos efetuados,
de acordo com os modelos fornecidos pelo SESI São Paulo;
2.2.6.5.7 Em caso de levantamentos de condições ambientais, utilizar equipamentos
calibrados e apresentar certificado de calibração com rastreabilidade;
2.2.6.5.8 Enviar os documentos elaborados ao SESI SP para validação, incluindo
planilhas de campo, planilhas de análise de risco biomecânico, de acordo com os
termos do contrato para respeitar os prazos de entrega à empresa;
2.2.6.5.9 Realizar os ajustes necessários conforme indicado pela equipe técnica do
SESI SP respeitando a legislação. A entrega do documento ao cliente deverá
ocorrer somente após a validação do SESI-SP;
2.2.6.5.10 Responsabilizar-se tecnicamente pelo atendimento à empresa cliente do
SESI SP.

2.2.6.6 Após a elaboração da AET, o credenciado deverá imprimir, encadernar e protocolar na
empresa cliente do SESI - SP o(s) documento(s) com todas as folhas rubricadas e devidamente
assinado(s) pelo responsável técnico. Deverão ser impressas 2 (duas) vias, sendo que uma via
ficará com a empresa cliente e uma via deverá permanecer arquivada pela empresa credenciada
do SESI - SP, que poderá solicitá-la a qualquer momento. 01 (uma) via (rubricada e assinada)
deverá ser digitalizada e arquivada no Sistema Operacional disponibilizado;
2.2.6.7 Assumir a responsabilidade pelas informações necessárias ou solicitadas por
autoridades constituídas pelas partes e/ou órgãos públicos referentes aos serviços e atendimentos
das indústrias clientes do SESI- SP;
2.2.6.8 Respeitar os prazos de entrega conforme ANEXO VIII – PRAZO DE ENTREGA
DOS SERVIÇOS;
2.3

Outras responsabilidades da CREDENCIADA

2.3.1 Ao CREDENCIADO cabe:
2.3.1.1 Receber as Ordens de Serviço e efetuar o atendimento aos clientes do SESI - SP
conforme estabelecido, independente de quantidade e/ou localidade, podendo ser vários serviços
elencados, ou apenas um único;
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2.3.1.2 Disponibilizar todos os materiais de consumo para a realização dos atendimentos. Será
de responsabilidade da CREDENCIADA o descarte apropriado do lixo contaminado quando
houver;
2.3.1.3 Disponibilizar materiais e equipamentos adequados (maca móvel, cabine audiométrica
móvel, audiômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio, balança digital com estadiômetro,
materiais descartáveis, lanterna, otoscópio, entre outros) para atendimentos de saúde ocupacional
in company;
2.3.1.4 Para as clínicas cujos resultados de exames possam ser disponibilizados
eletronicamente e que tenham assinatura digital, é imprescindível fornecer o acesso por meio de
login e senha para o SESI – SP, para retirada dos resultados;
2.3.1.5 Quando, nos casos de mudanças significativas de limiar auditivo pela presença de
cerúmen e/ou falta de repouso auditivo, o exame não puder ser concluído, ele deve ser
reagendado para data em que a causa de impedimento tenha sido resolvida. Para estes casos, o
reteste NÃO terá custo adicional;
2.3.1.6 No credenciamento para atendimento de saúde ocupacional in company, ter
disponibilidade de atendimento em todos os horários/turnos conforme necessidades dos clientes
do SESI – SP e agendado previamente, respeitando o número mínimo de atendimentos;
2.3.1.7 A consulta ocupacional deverá ser realizada somente pelo médico examinador e/ou
médico do trabalho indicado pelo SESI – SP, indicado no PCMSO;
2.3.1.8 Realizar os atendimentos SOMENTE quando solicitados pelo SESI – SP e através da
guia de solicitação do serviço/exames e com a apresentação de documento com foto do
trabalhador;
2.3.1.9

Responsabilizar-se pela aquisição dos testes psicológicos indicados pelo SESI – SP;

2.3.1.10 Atender todos os serviços/exames conforme diretrizes básicas do SESI – SP,
respeitando as metodologias, documentos e formulários previstos e sistema informatizado
disponibilizado;
2.3.1.11 Participar de treinamento específico quando solicitado, para a utilização do sistema
informatizado do SESI-SP;
2.3.1.12 Arquivar todos os prontuários médicos devidamente preenchidos em arquivo próprio,
ficando responsável pela disponibilização de informações relativas aos pacientes/trabalhadores
atendidos por 20 (vinte) anos após a demissão do trabalhador conforme Norma Regulamentadora
07;
2.3.1.13 Respeitar OBRIGATORIAMENTE os prazos de entrega dos serviços e resultados de
exames conforme ANEXO VIII - Prazos de entrega;
2.3.1.14 Prestar atendimento conforme localidades e serviços informados no Anexo V –
Solicitação de Credenciamento;
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2.3.1.15 O pagamento será no mês subsequente a realização dos exames e serviços, e será
computado SOMENTE através do relatório extraído pelo sistema operacional do SESI-SP.
Todos os exames e serviços deverão ser lançados até o dia 30 de cada mês;
2.3.1.16 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às
recomendações de boa técnica, normas e legislação;
2.3.1.17 Dar ciência ao CREDENCIANTE dos motivos de ordem técnica que impossibilitem a
execução dos serviços, no menor prazo possível para que sejam tomadas as providências
cabíveis, registrando a comunicação por e-mail;
2.3.1.18 Comunicar ao CREDENCIANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas
ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços.
2.3.1.19 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados;
2.3.1.20 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle,
para a manutenção do sigilo relativo ao objeto contratado;
2.3.1.21 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
qualquer assunto de interesse do CREDENCIANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento
em razão da execução dos serviços, conforme ANEXO III (Termo de Confidencialidade);
2.3.1.22 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CREDENCIANTE, cujas reclamações se obriga a atender.
3.

Obrigações do SESI – SP

3.1
Colocar à disposição do CREDENCIADO todas as informações necessárias à execução
dos serviços;
3.2
Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao
seu perfeito cumprimento;
3.3

Autorizar, mediante Ordem de Serviço, os atendimentos credenciados;

3.4
Aprovar os relatórios de faturamento emitido pelos fornecedores, viabilizando a emissão
da Nota Fiscal correspondente;
3.5

Liberar o pagamento após validação dos dados no sistema de gestão do SESI -SP;

3.6
Fornecer treinamento e suporte técnico no Modelo SESI SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO aos prestadores de serviços, e treinamento técnico e operacional na utilização do
sistema informatizado, mediante liberação de senha de acesso ao sistema, para os casos
aplicáveis. Monitorar o cadastro que o prestador realizará das empresas/trabalhadores/lotações;
3.7
Realizar o cadastro das empresas/trabalhadores/lotações no sistema informatizado do
SESI – SP e garantir que todos os trabalhadores estejam cadastrados previamente à realização
dos serviços/exames;
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3.8

Monitorar a entrega dos serviços realizados pelos credenciados aos clientes;

3.9
Informar à CREDENCIADA eventuais não conformidades detectadas, seja por visitas
realizadas para auditoria ou por reclamações dos serviços prestados. Se as respostas da
CREDENCIADA forem satisfatórias, será efetuado o pagamento. Se julgadas insatisfatórias,
comprovando-se irregularidades, caberá ao SESI – SP decidir quanto ao procedimento a ser
adotado: comunicação formal, glosa ou descredenciamento;
3.10 Realizar semestralmente e sempre que necessário, pesquisa de satisfação com o cliente
em relação aos serviços prestados pela CREDENCIADA e apresentar os resultados ao
fornecedor.
4.

Responsabilidades das credenciadas perante seus fornecedores

4.1
O CREDENCIADO poderá prestar os serviços objeto desse contrato por meio de
profissionais terceiros qualificados e capacitados, responsabilizando-se pelos serviços, por todos
os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários inclusive demais obrigações trabalhistas
previstas nas normas coletivas da categoria, bem como por quaisquer outras despesas decorrentes
da prestação desses serviços, isentando totalmente o SESI-SP de quaisquer responsabilidades
perante esses terceiros;
4.2
O CREDENCIADO deverá apresentar antes da prestação dos serviços todos os
documentos relativos aos profissionais terceiros qualificados e capacitados, conforme consta no
ANEXO X (Registro de Profissionais) e aqueles previstos no item 3.1. e seus subitens desse
Regulamento de Credenciamento n.º 002/2018;
5.

Da vigência

5.1
O presente edital de credenciamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará
por 12 (doze) meses, podendo qualquer empresa do ramo, durante este prazo e, desde que
cumpra os requisitos previstos neste instrumento, solicitar seu credenciamento. O prazo de
vigência do Regulamento poderá ser prorrogado, a critério do SESI-SP, desde que haja a devida
publicação da prorrogação. As consequentes e eventuais prorrogações dos instrumentos
contratuais de credenciamento serão objeto de Termo Aditivo.
6.

Regiões de atendimento

6.1
Entende-se por região os limites geográficos definidos dentro do município/e ou bairro
determinado pela lista abaixo na coluna “UNIDADE SESI”.
LOTES

UNIDADE SESI

1

AMERICANA

2

ARAÇATUBA

JURISDIÇÃO DE ATENDIMENTO
Americana
Cosmópolis
Nova Odessa
Paulínia
Andradina
Araçatuba
Auriflama
Bento de Abreu
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3

ARARAQUARA

4

ARARAS

5

BARRETOS

6

BAURU

Castilho
Floreal
Gastão Vidigal
General Salgado
Guaraçaí
Guararapes
Guzolândia
Ilha Solteira
Itapura
Lavínia
Magda
Mirandópolis
Murutinga do Sul
Nova Castilho
Nova Independência
Nova Luzitânia
Pereira Barreto
Rubiácea
Santo Antônio do Aracanguá
São João de Iracema
Sud Mennucci
Suzanápolis
Valparaíso
Américo Brasiliense
Araraquara
Boa Esperança do Sul
Gavião Peixoto
Ibitinga
Rincão
Santa Lúcia
Trabiju
Araras
Conchal
Leme
Pirassununga
Santa Cruz da Conceição
Barretos
Arealva
Avaí
Balbinos
Bauru
Cabrália Paulista
Cafelândia
Duartina
Getulina
Guaiçara
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7

BIRIGUI

8

BOTUCATU

Guaimbê
Guarantã
Iacanga
Júlio Mesquita
Lins
Lucianópolis
Paulistânia
Pirajuí
Piratininga
Pongaí
Presidente Alves
Promissão
Reginópolis
Sabino
Ubirajara
Uru
Alto Alegre
Avanhandava
Barbosa
Bilac
Birigui
Braúna
Brejo Alegre
Buritama
Clementina
Coroados
Gabriel Monteiro
Glicério
Lourdes
Luiziania
Penápolis
Piacatu
Santópolis do Aguapei
Turiuba
Águas de Santa Bárbara
Agudos
Anhembi
Arandu
Areiópolis
Avaré
Bofete
Borebi
Botucatu
Cerqueira César
Conchas
Iaras
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9

CAMPINAS

10

COTIA

11

CRUZEIRO

12

CUBATÃO

13

DIADEMA

14

FRANCA

Itaí
Itatinga
Lençóis Paulista
Macatuba
Paranapanema
Pardinho
Pratânia
São Manuel
Holambra
Jaguariúna
Valinhos
Vinhedo
Campinas
Hortolândia
Pedreira
Sumaré
Cotia
Embu
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Juquitiba
São Lourenço da Serra
Taboão da Serra
Vargem Grande Paulista
Arapeí
Areias
Bananal
Cachoeira Paulista
Canas
Cruzeiro
Lavrinhas
Lorena
Piquete
Queluz
São José do Barreiro
Silveiras
Bertioga
Cubatão
Guarujá
Diadema
Aramina
Buritizal
Cristais Paulista
Franca
Guaíra
Guará
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15

GUARULHOS

16

INDAIATUBA

17

ITAPETININGA

Igarapava
Ipuã
Itirapuã
Ituverava
Jeriquara
Miguelópolis
Nuporanga
Patrocínio Paulista
Pedregulho
Restinga
Ribeirão Corrente
Rifaina
São Joaquim da Barra
São José da Bela Vista
Arujá
Guarulhos
Mairiporã
Santa Isabel
Elias Fausto
Indaiatuba
Monte Mor
Alambari
Angatuba
Apiaí
Barão de Antonina
Barra do Chapéu
Bom Sucesso de Itararé
Buri
Campina do Monte Alegre
Capão Bonito
Coronel Macedo
Guapiara
Guareí
Iporanga
Itaberá
Itaóca
Itapetininga
Itapeva
Itapirapuã Paulista
Itaporanga
Itararé
Nova Campina
Ribeira
Ribeirão Branco
Ribeirão Grande
Riversul
37

CREDENCIAMENTO 02.2018 revisado

18

ITU

19

JACAREÍ

20

JAÚ

21

JUNDIAÍ

Taquarituba
Taquarivaí
Cabreúva
Itu
Porto Feliz
Salto
Guararema
Igaratá
Jacareí
Santa Branca
Bariri
Barra Bonita
Bocaina
Boracéia
Brotas
Dois Córregos
Igaraçu do Tietê
Itaju
Itapuí
Jaú
Mineiros do Tietê
Pederneiras
Torrinha
Águas de Lindóia
Amparo
Atibaia
Bom Jesus dos Perdões
Bragança Paulista
Campo Limpo Paulista
Itatiba
Itupeva
Jarinu
Joanópolis
Jundiaí
Lindóia
Louveira
Monte Alegre do Sul
Morungaba
Nazaré Paulista
Pedra Bela
Pinhalzinho
Piracaia
Serra Negra
Socorro
Tuiuti
Vargem
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22

LIMEIRA

23

MARÍLIA

24

MATÃO

Várzea Paulista
Cordeirópolis
Iracemápolis
Limeira
Álvaro de Carvalho
Alvinlândia
Arco-Íris
Assis
Bastos
Borá
Campos Novos Paulista
Cândido Mota
Cruzália
Echaporã
Fernão
Florínia
Gália
Garça
Herculândia
Iacri
Ibirarema
Iepê
Lupércio
Lutécia
Maracaí
Marília
Nantes
Ocauçu
Oriente
Oscar Bressane
Palmital
Paraguaçu Paulista
Pedrinhas Paulista
Platina
Pompéia
Quatá
Queiroz
Quintana
Tarumã
Tupã
Vera Cruz
Borborema
Cândido Rodrigues
Dobrada
Fernando Prestes
Guariba
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25

MAUÁ

26

MOGI DAS CRUZES

27

MOGI GUAÇU

28

OSASCO

29

OURINHOS

Itápolis
Jaboticabal
Matão
Monte Alto
Motuca
Nova Europa
Santa Ernestina
Tabatinga
Taquaritinga
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Biritiba-Mirim
Mogi das Cruzes
Salesópolis
Aguaí
Águas da Prata
Artur Nogueira
Caconde
Casa Branca
Divinolândia
Engenheiro Coelho
Espírito Santo do Pinhal
Estiva Gerbi
Itapira
Itobi
Mococa
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
Santo Antonio da Posse
Santo Antonio do Jardim
São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo
São Sebastião da Grama
Tambaú
Tapiratiba
Vargem Grande do Sul
Barueri
Caieiras
Carapicuíba
Francisco Morato
Franco da Rocha
Itapevi
Jandira
Osasco
Bernardino de Campos
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30

PIRACICABA

31

PRESIDENTE
PRUDENTE

Canitar
Chavantes
Espírito Santo do Turvo
Fartura
Ipaussu
Manduri
Óleo
Ourinhos
Piraju
Ribeirão do Sul
Salto Grande
Santa Cruz do Rio Pardo
São Pedro do Turvo
Sarutaiá
Taguaí
Tejupá
Timburi
Águas de São Pedro
Capivari
Charqueada
Jumirim
Mombuca
Piracicaba
Rafard
Rio das Pedras
Saltinho
Santa Maria da Serra
São Pedro
Tietê
Adamantina
Alfredo Marcondes
Álvares Machado
Anhumas
Caiabu
Caiuá
Dracena
Emilianópolis
Estrela do Norte
Euclides da Cunha Paulista
Flora Rica
Flórida Paulista
Indiana
Inúbia Paulista
Irapuru
João Ramalho
Junqueirópolis
41

CREDENCIAMENTO 02.2018 revisado

32

Lucélia
Marabá Paulista
Mariápolis
Martinópolis
Mirante do Paranapanema
Monte Castelo
Narandiba
Nova Guataporanga
Osvaldo Cruz
Ouro Verde
Pacaembu
Panorama
Parapuã
Paulicéia
Piquerobi
Pirapozinho
Pracinha
Presidente Bernardes
Presidente Epitácio
Presidente Prudente
Presidente Venceslau
Rancharia
Regente Feijó
Ribeirão dos Índios
Rinópolis
Rosana
Sagres
Salmorão
Sandovalina
Santa Mercedes
Santo Anastácio
Santo Expedito
São João do Pau d'Alho
Taciba
Tarabai
Teodoro Sampaio
Tupi Paulista
Altinópolis
Batatais
Brodowski
Cajuru
Cássia dos Coqueiros
Cravinhos
Dumont
Guatapará
Jardinópolis

RIBEIRÃO PRETO
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33

RIO CLARO

34

SANTA BÁRBARA
D'OESTE

35

SANTANA DE
PARNAÍBA

36

SANTO ANDRÉ

37

SANTOS

38
39

SÃO BERNARDO
DO CAMPO
SÃO CAETANO DO

Luís Antônio
Morro Agudo
Orlândia
Pradópolis
Ribeirão Preto
Sales Oliveira
Santa Cruz da Esperança
Santa Rosa de Viterbo
Santo Antônio da Alegria
São Simão
Serra Azul
Serrana
Corumbataí
Ipeúna
Itirapina
Rio Claro
Santa Gertrudes
Santa Bárbara d'Oeste
Cajamar
Pirapora do Bom Jesus
Santana de Parnaíba
Santo André
Barra do Turvo
Cajati
Cananéia
Eldorado
Iguape
Ilha Comprida
Itanhaém
Itariri
Jacupiranga
Juquiá
Miracatu
Mongaguá
Pariquera-Açu
Pedro de Toledo
Peruíbe
Praia Grande
Registro
Santos
São Vicente
Sete Barras
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
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SUL

40

SÃO CARLOS

41

SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO

Analândia
Descalvado
Dourado
Ibaté
Porto Ferreira
Ribeirão Bonito
Santa Cruz das Palmeiras
Santa Rita do Passa Quatro
São Carlos
Adolfo
Altair
Álvares Florence
Américo de Campos
Aparecida d'Oeste
Ariranha
Aspásia
Bady Bassitt
Bálsamo
Cajobi
Cardoso
Catanduva
Catiguá
Cedral
Colina
Colômbia
Cosmorama
Dirce Reis
Dolcinópolis
Elisiário
Embaúba
Estrela d'Oeste
Fernandópolis
Guapiaçu
Guaraci
Guarani d'Oeste
Ibirá
Icém
Indiaporã
Ipiguá
Irapuã
Itajobi
Jaci
Jales
José Bonifácio
Macaubal
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Macedônia
Marapoama
Marinópolis
Mendonça
Meridiano
Mesópolis
Mira Estrela
Mirassol
Mirassolândia
Monções
Monte Aprazível
Neves Paulista
Nhandeara
Nipoã
Nova Aliança
Nova Canaã Paulista
Nova Granada
Novais
Novo Horizonte
Olímpia
Onda Verde
Orindiúva
Ouroeste
Palestina
Palmares Paulista
Palmeira d'Oeste
Paraíso
Paranapuã
Parisi
Paulo de Faria
Pedranópolis
Pindorama
Planalto
Poloni
Pontalinda
Pontes Gestal
Populina
Potirendaba
Riolândia
Rubinéia
Sales
Santa Adélia
Santa Albertina
Santa Clara d'Oeste
Santa Fé do Sul
Santa Rita d'Oeste
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42

SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

43

SERTÃOZINHO

44

SERTÃOZINHO

45

SOROCABA

Santa Salete
Santana da Ponte Pensa
São Francisco
São João das Duas Pontes
São José do Rio Preto
Sebastianópolis do Sul
Severínia
Tabapuã
Tanabi
Três Fronteiras
Turmalina
Ubarana
Uchoa
União Paulista
Urânia
Urupês
Valentim Gentil
Vitória Brasil
Votuporanga
Zacarias
Caraguatatuba
Ilhabela
Jambeiro
Paraibuna
São José dos Campos
São Sebastião
Ubatuba
Barrinha
Bebedouro
Jaborandi
Monte Azul Paulista
Pirangi
Pitangueiras
Pontal
Sertãozinho
Taiaçu
Taiúva
Taquaral
Terra Roxa
Viradouro
Vista Alegre do Alto
Alumínio
Araçariguama
Araçoiaba da Serra
Capela do Alto
Ibiúna
46

CREDENCIAMENTO 02.2018 revisado

46

SUZANO

47

TATUÍ

48

TAUBATÉ

49

VOTORANTIM

50

SÃO PAULO

Iperó
Mairinque
Piedade
Pilar do Sul
São Miguel Arcanjo
São Roque
Sorocaba
Tapiraí
Ferraz de Vasconcelos
Itaquaquecetuba
Poá
Suzano
Boituva
Cerquilho
Cesário Lange
Laranjal Paulista
Pereiras
Porangaba
Quadra
Tatuí
Torre de Pedra
Aparecida
Caçapava
Campos do Jordão
Cunha
Guaratinguetá
Lagoinha
Monteiro Lobato
Natividade da Serra
Pindamonhangaba
Potim
Redenção da Serra
Roseira
Santo Antônio do Pinhal
São Bento do Sapucaí
São Luís do Paraitinga
Taubaté
Tremembé
Salto de Pirapora
Sarapuí
Votorantim
São Paulo
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7.

Das Condições de Pagamento

7.1
A CREDENCIADA será paga proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados,
em conformidade com os valores da tabela de referência ANEXO II (a, b, c, d) no mês
subsequente à sua realização e SOMENTE com o protocolo de entrega assinado pelo cliente
SESI – SP;
8.

Da Aprovação das Propostas de Credenciamento

8.1
Para aprovação das solicitações de credenciamento será analisada a documentação
recebida, podendo o SESI - SP realizar vistoria no local onde será prestado o serviço, visando
avaliar os aspectos relativos às condições de atendimento, higiene, aparelhamento, corpo de
profissionais e das instalações;
8.2
O SESI - SP poderá durante a análise da documentação ou da vistoria, convocar os
interessados para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários;
8.3
Serão consideradas na análise dos documentos a autenticidade, validade e
compatibilidade dos documentos e regularidade fiscal, quando exigidos;
8.4
Durante a análise documental se constatada alguma irregularidade, o SESI - SP poderá
notificar o interessado, concedendo prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para sua regularização;
8.5
Após análise da documentação e estando apto para ser credenciado, será enviado contrato
para assinatura ou carta de recusa do credenciamento, caso a documentação não atenda os
critérios pré-estabelecidos;
8.6
A recusa de credenciamento será enviada ao interessado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data do recebimento da solicitação assinada;
8.7
A recusa será encaminhada por correspondência eletrônica, caso não seja possível, será
encaminhada por carta;
8.8
Se a recusa for por motivo de falta de documento e ou validade, será concedido um prazo
de 10 (dez) dias úteis para que seja efetuada a regularização;
8.9
No caso de aceitação da proposta de credenciamento, a pessoa jurídica terá o prazo de 10
(dez) dias corridos da convocação para assinar o contrato de prestação de serviços. Decorrido
este prazo, será necessária nova análise da documentação e/ou vistoria para aceitação do
credenciamento;
8.10

Serão credenciados todos que satisfizerem as condições previstas neste regulamento.

9.

Das hipóteses de Descredenciamento e Penalidades

9.1

Ocorrerá o DESCREDENCIAMENTO nas seguintes hipóteses:

a.
Descumprimento das exigências previstas neste edital e no termo de credenciamento,
oportunizada defesa prévia;
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b.
Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais das empresas
credenciadas;
c.
Designar ou substituir outro profissional cuja capacidade técnica era condição
imprescindível de credenciamento, sem apresentar ao SESI – SP os documentos descritos no
item 2.10.2 deste edital;
9.2
Fica facultada a defesa prévia da CREDENCIADA, no caso de descredenciamento ou
aplicação de penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.

Informações Complementares

10.1 O ANEXO II (b) – VALORES DE HORAS TÉCNICAS será previsto para eventuais
necessidades de gestão e acompanhamento dos programas legais. No valor da HT já está
contemplado o valor de deslocamento;
10.2 O proponente DEVERÁ considerar para o valor do serviço dos programas no mínimo 01
(uma) visita para coleta de dados e 01 (uma) visita para a entrega dos documentos ao cliente do
SESI – SP e 01 (uma) visita para a elaboração do relatório global ou anual;
10.3 O SESI – SP não garantirá nenhum pagamento mínimo em caso de não utilização dos
serviços;
10.4 O mesmo proponente poderá se CREDENCIAR em mais de um lote desde que tenha
capacidade operacional para esta realização e possuir infraestrutura nos locais determinados pelo
item 6.1;
10.5 A CREDENCIADA deverá estar localizada em pelo menos uma localidade indicada no
item 6.1;
10.6 A CREDENCIADA poderá realizar o atendimento em mais de uma unidade operacional,
quando disponível;
10.7

A CREDENCIADA deverá utilizar obrigatoriamente o sistema operacional do SESI-SP;

10.8 O pagamento será no mês subsequente a realização dos exames e será computado
SOMENTE através do relatório extraído pelo sistema operacional do SESI-SP. Todos os exames
deverão estar lançados até o dia 30 de cada mês;
10.9

Para todos os serviços será emitida guia de solicitação para a empresa e para a contratada;

10.10 Os serviços credenciados poderão ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência,
no todo ou em parte excepcionalmente, ficando neste caso a CREDENCIADA contratante
responsável integralmente por todos os atos praticados pelo subcontrato;
10.11 As empresas subcontratadas deverão atender todos os requisitos deste regulamento no que
se refere aos serviços prestados.
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11.

Das Condições de Pagamento

11.1 A CREDENCIADA será paga proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados,
em conformidade com os valores da tabela de referência ANEXO II – TABELA DE PREÇOS.
12.

Da Aprovação das Propostas de Credenciamento

12.1 Para aprovação das solicitações de credenciamento será analisada a documentação
recebida, podendo o SESI - SP realizar vistoria no local onde será prestado o serviço, visando
avaliar os aspectos relativos às condições de atendimento, higiene, aparelhamento, corpo de
profissionais e das instalações;
12.2 O SESI - SP poderá durante a análise da documentação ou da vistoria, convocar os
interessados para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários;
12.3 Serão consideradas na análise dos documentos a autenticidade, validade e
compatibilidade dos documentos e regularidade fiscal, quando exigidos;
12.4 Durante a análise documental se constatada alguma irregularidade, o SESI - SP poderá
notificar o interessado, concedendo prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para sua regularização;
12.5 Após análise da documentação e estando apto para ser credenciado, será enviado contrato
para assinatura ou carta de recusa do credenciamento, caso a documentação não atenda os
critérios pré-estabelecidos;
12.6 A recusa de credenciamento será enviada ao interessado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data do recebimento da solicitação assinada;
12.7 A recusa será encaminhada por correspondência eletrônica, caso não seja possível, será
encaminhada por carta;
12.8 Se a recusa for por motivo de falta de documento e ou validade, será concedido um prazo
de 10 (dez) dias úteis para que seja efetuada a regularização;
12.9 No caso de aceitação da proposta de credenciamento, a pessoa jurídica terá o prazo de 10
(dez) dias corridos da convocação para assinar o contrato de prestação de serviços. Decorrido
este prazo, será necessária nova análise da documentação e/ou vistoria para aceitação do
credenciamento;
12.10
13.
13.1

Serão credenciados todos que satisfizerem as condições previstas neste regulamento;
Das hipóteses de Descredenciamento e Penalidades
Ocorrerá o DESCREDENCIAMENTO nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento das exigências previstas neste edital e no termo de
credenciamento, oportunizada defesa prévia;
b)
Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais das
empresas credenciadas;
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c)
Designar ou substituir outro profissional cuja capacidade técnica era
condição imprescindível de credenciamento, sem apresentar ao SESI – SP os
documentos descritos no item 2.10.2 deste edital;
13.2
Fica facultada a defesa prévia da CREDENCIADA, no caso de descredenciamento ou
aplicação de penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
14.

Informações Complementares

14.1
O proponente poderá se credenciar para o Atendimento na Clínica e Atendimento In
Company ou SOMENTE em uma modalidade. Desta forma, será obrigatório informar quais as
localidades serão atendidas por modalidade, no Anexo V – Solicitação de Credenciamento;
14.2
O SESI – SP não garantirá nenhum pagamento mínimo em caso de não utilização dos
serviços;
14.3
O mesmo proponente poderá se CREDENCIAR em mais de um lote desde que tenha
capacidade operacional para esta realização e possuir infraestrutura nos locais determinados pelo
item 6.1;
14.4
A CREDENCIADA deverá estar localizada em pelo menos uma localidade indicada
no item 5.1;
14.5
A CREDENCIADA poderá realizar o atendimento em mais de uma unidade
operacional, quando disponível;
14.6
SP;

A CREDENCIADA deverá utilizar obrigatoriamente o sistema operacional do SESI-

14.7
O pagamento será no mês subsequente a realização dos exames/serviços e será
computado SOMENTE através do relatório extraído pelo sistema operacional do SESI-SP.
Todos os exames deverão estar lançados até o dia 30 de cada mês;
14.8
Todos os exames serão solicitados via e-mail ou por telefone e após o agendamento será
emitido guia de solicitação para a empresa e para a contratada;
14.9
Os serviços credenciados poderão ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência,
no todo ou em parte excepcionalmente, ficando neste caso a CREDENCIADA contratante
responsável integralmente por todos os atos praticados pelo subcontrato;
14.10 As empresas subcontratadas deverão atender todos os requisitos deste regulamento no
que se refere aos serviços prestados.
x-x-x-x-x
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ANEXO II - VALORES PARA OS SERVIÇOS DE PROGRAMAS LEGAIS
FAIXA DE
TRABALHADORES

PPRA

LTCAT

INSALUBRIDADE

PERICULOSIDADE

PPR

PGR

PCMAT

Até 20

R$ 737,82

R$ 737,82

R$ 1.055,85

R$ 982,84

R$ 901,29

R$ 737,82

R$ 737,82

21 a 50

R$ 941,50

R$ 839,66

R$ 1.382,03

R$ 1.309,02

R$ 1.145,93

R$ 941,50

R$ 941,50

51 a 100

R$ 1.348,84

R$ 941,50

R$ 2.034,39

R$ 1.961,38

R$ 1.635,20

R$ 1.348,84

R$ 1.348,84

101 a 175

R$ 1.450,69

R$ 1.043,33

R$ 2.197,49

R$ 2.124,47

R$ 1.798,29

R$ 1.450,69

R$ 1.450,69

176 a 250

R$ 1.959,87

R$ 1.247,01

R$ 3.012,94

R$ 2.939,92

R$ 2.124,47

R$ 1.959,87

R$ 1.959,87

251 a 310

R$ 2.328,78

R$ 1.514,08

R$ 3.504,36

R$ 3.431,34

R$ 2.452,80

R$ 2.328,78

R$ 2.328,78

311 a 370

R$ 2.837,96

R$ 1.615,92

R$ 4.319,81

R$ 4.246,79

R$ 2.778,98

R$ 2.837,96

R$ 2.837,96

371 a 435

R$ 3.308,71

R$ 1.883,00

R$ 5.137,40

R$ 5.064,39

R$ 3.270,40

R$ 3.308,71

R$ 3.308,71

436 a 500

R$ 3.919,73

R$ 2.086,67

R$ 5.952,86

R$ 5.879,84

R$ 3.596,58

R$ 3.919,73

R$ 3.919,74

501 a 625

R$ 4.696,00

R$ 2.557,42

R$ 7.096,63

R$ 7.023,62

R$ 4.251,08

R$ 4.696,00

R$ 4.696,00

626 a 750

R$ 5.307,02

R$ 2.761,09

R$ 8.075,18

R$ 8.002,16

R$ 4.577,27

R$ 5.307,02

R$ 5.307,02

751 a 875

R$ 5.918,04

R$ 2.964,77

R$ 9.053,72

R$ 8.980,71

R$ 4.903,45

R$ 5.918,04

R$ 5.918,04

876 a 1000

R$ 6.427,22

R$ 3.168,44

R$ 9.869,17

R$ 9.796,16

R$ 5.229,63

R$ 6.427,22

R$ 6.427,22

1001 a 1250

R$ 7.038,24

R$ 3.372,11

R$ 10.847,71

R$ 10.774,70

R$ 5.555,81

R$ 7.038,24

R$ 7.038,25

1251 a 1500

R$ 9.468,86

R$ 4.377,02

R$ 14.442,14

R$ 14.369,13

R$ 7.030,07

R$ 9.468,86

R$ 9.468,86

ANEXO II - VALORES PARA OS SERVIÇOS DE PROGRAMAS LEGAIS

FAIXA DE
TRABALHADORES

PPRA + LTCAT

PPRA + LTCAT +
INSALUBRIDADE

PPRA +
PERICULOSIDADE

PPRA + LTCAT +
PERICULOSIDADE

PCMSO

PCA

MAPEAMENTO DE
RISCOS
ERGONÔMICOS

Até 20

R$ 1.180,52

R$ 2.025,20

R$ 1.376,53

R$ 1.966,79

R$ 735,68

R$ 912,00

R$ 900,00

21 a 50

R$ 1.424,93

R$ 2.530,55

R$ 1.800,42

R$ 2.472,15

R$ 1.347,28

R$ 1.140,00

R$ 1.551,00

51 a 100

R$ 1.832,27

R$ 3.459,79

R$ 2.648,17

R$ 3.401,37

R$ 1.541,76

R$ 1.556,00

R$ 3.100,00

101 a 175

R$ 1.995,22

R$ 3.753,21

R$ 2.860,13

R$ 3.694,79

R$ 1.973,82

R$ 1.904,00

R$ 5.444,00

176 a 250

R$ 2.565,50

R$ 4.975,85

R$ 3.919,83

R$ 4.917,44

R$ 2.704,19

R$ 2.344,00

R$ 8.000,00

251 a 310

R$ 3.074,29

R$ 5.877,78

R$ 4.608,10

R$ 5.819,36

R$ 3.052,03

R$ 2.752,00

R$ 10.400,00

311 a 370

R$ 3.563,10

R$ 7.018,95

R$ 5.667,80

R$ 6.960,54

R$ 3.599,81

R$ 3.264,00

R$ 12.000,00

371 a 435

R$ 4.153,37

R$ 8.263,29

R$ 6.698,48

R$ 8.204,88

R$ 4.312,83

R$ 3.768,00

R$ 14.400,00

436 a 500

R$ 4.805,12

R$ 9.567,41

R$ 7.839,66

R$ 9.509,00

R$ 4.678,01

R$ 4.228,00

R$ 16.000,00

501 a 625

R$ 5.802,74

R$ 11.480,04

R$ 9.375,69

R$ 11.421,63

R$ 5.208,44

R$ 4.868,00

R$ 19.915,50

626 a 750

R$ 6.454,48

R$ 12.914,63

R$ 10.647,34

R$ 12.856,22

R$ 5.938,82

R$ 5.480,00

R$ 23.821,00

751 a 875

R$ 7.106,25

R$ 14.349,22

R$ 11.919,00

R$ 14.290,82

R$ 6.669,19

R$ 6.168,00

R$ 27.664,00

876 a 1000

R$ 7.676,53

R$ 15.571,86

R$ 12.978,70

R$ 15.513,45

R$ 7.034,38

R$ 6.628,00

R$ 31.380,00

1001 a 1250

R$ 8.328,28

R$ 17.006,45

R$ 14.250,35

R$ 16.948,04

R$ 7.399,57

R$ 7.186,40

R$ 36.721,00

1251 a 1500

R$ 11.076,70

R$ 22.630,41

R$ 19.070,39

R$ 22.572,00

R$ 9.721,22

R$ 9.264,00

R$ 43.371,00

VALORES PARA ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO - AET

FUNÇÕES OPERACIONAIS

FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

Número de Funções

VALOR UNITÁRIO

Até 9 Funções

R$ 280,00

De 10 a 19 Funções

R$ 252,00

De 20 a 39 Funções

R$ 228,00

40 ou mais Funções

R$ 204,00

Até 9 Funções

R$ 176,00

De 10 a 19 Funções

R$ 160,00

De 20 a 39 Funções

R$ 144,00

40 ou mais Funções

R$ 128,00

ANEXO II (b) - VALORES DE HORAS TÉCNICAS

SERVIÇO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
MÉDICO DO TRABALHO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
FONOAUDIÓLOGO
ERGONOMISTA

VALOR HORA
R$ 93,00
R$ 214,00
R$ 60,00
R$ 93,00
R$ 93,00

II - VALORES PARA OS SERVIÇOS DE PROGRAMAS LEGAIS
TRABALHADORES

PPRA

LTCAT

Até 20
21 a 50
51 a 100
101 a 175
176 a 250
251 a 310
311 a 370
371 a 435
436 a 500
501 a 625
626 a 750
751 a 875
876 a 1000
1001 a 1250
1251 a 1500

R$ 737,82
R$ 941,50
R$ 1.348,84
R$ 1.450,69
R$ 1.959,87
R$ 2.328,78
R$ 2.837,96
R$ 3.308,71
R$ 3.919,73
R$ 4.696,00
R$ 5.307,02
R$ 5.918,04
R$ 6.427,22
R$ 7.038,24
R$ 9.468,86

R$ 737,82
R$ 839,66
R$ 941,50
R$ 1.043,33
R$ 1.247,01
R$ 1.514,08
R$ 1.615,92
R$ 1.883,00
R$ 2.086,67
R$ 2.557,42
R$ 2.761,09
R$ 2.964,77
R$ 3.168,44
R$ 3.372,11
R$ 4.377,02

INSALUBRIDAD PERICULOSIDAD
E
E
R$ 1.055,85
R$ 1.382,03
R$ 2.034,39
R$ 2.197,49
R$ 3.012,94
R$ 3.504,36
R$ 4.319,81
R$ 5.137,40
R$ 5.952,86
R$ 7.096,63
R$ 8.075,18
R$ 9.053,72
R$ 9.869,17
R$ 10.847,71
R$ 14.442,14

R$ 982,84
R$ 1.309,02
R$ 1.961,38
R$ 2.124,47
R$ 2.939,92
R$ 3.431,34
R$ 4.246,79
R$ 5.064,39
R$ 5.879,84
R$ 7.023,62
R$ 8.002,16
R$ 8.980,71
R$ 9.796,16
R$ 10.774,70
R$ 14.369,13

PPR

PGR

PCMAT

PPRA + LTCAT

PPRA + LTCAT +
INSALUBRIDADE

R$ 901,29
R$ 1.145,93
R$ 1.635,20
R$ 1.798,29
R$ 2.124,47
R$ 2.452,80
R$ 2.778,98
R$ 3.270,40
R$ 3.596,58
R$ 4.251,08
R$ 4.577,27
R$ 4.903,45
R$ 5.229,63
R$ 5.555,81
R$ 7.030,07

R$ 737,82
R$ 941,50
R$ 1.348,84
R$ 1.450,69
R$ 1.959,87
R$ 2.328,78
R$ 2.837,96
R$ 3.308,71
R$ 3.919,73
R$ 4.696,00
R$ 5.307,02
R$ 5.918,04
R$ 6.427,22
R$ 7.038,24
R$ 9.468,86

R$ 737,82
R$ 941,50
R$ 1.348,84
R$ 1.450,69
R$ 1.959,87
R$ 2.328,78
R$ 2.837,96
R$ 3.308,71
R$ 3.919,74
R$ 4.696,00
R$ 5.307,02
R$ 5.918,04
R$ 6.427,22
R$ 7.038,25
R$ 9.468,86

R$ 1.180,52
R$ 1.424,93
R$ 1.832,27
R$ 1.995,22
R$ 2.565,50
R$ 3.074,29
R$ 3.563,10
R$ 4.153,37
R$ 4.805,12
R$ 5.802,74
R$ 6.454,48
R$ 7.106,25
R$ 7.676,53
R$ 8.328,28
R$ 11.076,70

R$ 2.025,20
R$ 2.530,55
R$ 3.459,79
R$ 3.753,21
R$ 4.975,85
R$ 5.877,78
R$ 7.018,95
R$ 8.263,29
R$ 9.567,41
R$ 11.480,04
R$ 12.914,63
R$ 14.349,22
R$ 15.571,86
R$ 17.006,45
R$ 22.630,41

PPRA +
PPRA + LTCAT +
PERICULOSIDADE PERICULOSIDADE
R$ 1.376,53
R$ 1.800,42
R$ 2.648,17
R$ 2.860,13
R$ 3.919,83
R$ 4.608,10
R$ 5.667,80
R$ 6.698,48
R$ 7.839,66
R$ 9.375,69
R$ 10.647,34
R$ 11.919,00
R$ 12.978,70
R$ 14.250,35
R$ 19.070,39

R$ 1.966,79
R$ 2.472,15
R$ 3.401,37
R$ 3.694,79
R$ 4.917,44
R$ 5.819,36
R$ 6.960,54
R$ 8.204,88
R$ 9.509,00
R$ 11.421,63
R$ 12.856,22
R$ 14.290,82
R$ 15.513,45
R$ 16.948,04
R$ 22.572,00

PCMSO

PCA

R$ 735,68
R$ 1.347,28
R$ 1.541,76
R$ 1.973,82
R$ 2.704,19
R$ 3.052,03
R$ 3.599,81
R$ 4.312,83
R$ 4.678,01
R$ 5.208,44
R$ 5.938,82
R$ 6.669,19
R$ 7.034,38
R$ 7.399,57
R$ 9.721,22

R$ 912,00
R$ 1.140,00
R$ 1.556,00
R$ 1.904,00
R$ 2.344,00
R$ 2.752,00
R$ 3.264,00
R$ 3.768,00
R$ 4.228,00
R$ 4.868,00
R$ 5.480,00
R$ 6.168,00
R$ 6.628,00
R$ 7.186,40
R$ 9.264,00

MAPEAMENTO DE
RISCOS
ERGONÔMICOS
R$ 900,00
R$ 1.551,00
R$ 3.100,00
R$ 5.444,00
R$ 8.000,00
R$ 10.400,00
R$ 12.000,00
R$ 14.400,00
R$ 16.000,00
R$ 19.915,50
R$ 23.821,00
R$ 27.664,00
R$ 31.380,00
R$ 36.721,00
R$ 43.371,00

ANEXO II (c) - VALORES PARA OS SERVIÇOS DE HIGIENE OCUPACIONAL
SERVIÇO
RUÍDO COMPLETO (DOSIMETRIA)
ESTRESSE TÉRMICO IBTUG
LUZ (LUXIMETRIA)
VIBRAÇÃO (CORPO INTEIRO)
VIBRAÇÃO (MÃOS)
VIBRAÇÃO (BRAÇOS)
POEIRA TOTAL
POEIRA RESPIRÁVEL
POEIRA OU PARTICULADOS DE SÍLICA
FUMOS METÁLICOS
DEMAIS AGENTES QUIMICOS, VAPORES E VARREDURAS
ANEXO Nº 11 NR 15
ENSAIO DE VEDAÇÃO

VALOR UNITÁRIO (COLETA E
ANÁLISE)
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 65,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 420,00
R$ 90,00

ANEXO II (d)- VALORES REFERENTES A NOVAS VERSÕES

SERVIÇO
Nova Versão do PPRA (sem visita técnica) - Com ART
Nova Versão do PPRA (com visita técnica) - Com ART
Nova Versão do PCMSO (sem visita técnica)
Nova Versão do PCMSO (com visita técnica)
Nova Versão do PPR (sem visita técnica) - Com ART
Nova Versão do PPR (com visita técnica) - Com ART
Nova Versão do Laudo de Insalubridade (sem visita técnica) - Com ART
Nova Versão do Laudo de Insalubridade (com visita técnica) - Com ART
Nova Versão do Laudo de Periculosidade (sem visita técnica) - Com ART
Nova Versão do Laudo de Periculosidade (com visita técnica) - Com ART
Nova Versão do LTCAT (sem visita técnica) - Com ART
Nova Versão do LTCAT (com visita técnica) - Com ART
Nova Versão do PCA (sem visita técnica)
Nova Versão do PCA (com visita técnica)

VALOR por NOVA
VERSÃO
R$ 105,60
R$ 359,00
R$ 236,00
R$ 706,00
R$ 105,60
R$ 359,00
R$ 105,60
R$ 359,00
R$ 105,60
R$ 359,00
R$ 105,60
R$ 359,00
R$ 105,60
R$ 359,00

ANEXO III- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de São Paulo – SESI/DR/SP,
visando a independência e a objetividade na prestação de seus serviços e garantir que
estes estejam livres de conflitos de interesses, assegurando o sigilo das informações
obtidas durante a sua execução, informa que fica vedado aos prestadores de serviço,
aceitar incentivos com a finalidade de ajudar, favorecer, retardar ou atrapalhar as relações
mantidas entre o SESI-SP e seus clientes, terem qualquer conflito de interesse ou
interesse financeiro dentro da organização que está sendo atendida.
É responsabilidade dos prestadores de serviço do SESI - SP manter sigilo em relação a
toda e qualquer informação inerente aos produtos e serviços desenvolvidos e
comercializados pelo SESI -SP, ficando vedada sua divulgação sem prévia autorização
deste. O descumprimento das normas constantes deste Termo ensejará a adoção de
medidas judiciais visando a responsabilização do agente infrator, tanto civil quanto
penalmente.

DECLARAÇÃO:
Ciente dos termos constantes do presente instrumento, os aceito em sua totalidade,
comprometendo-me a tratar como estritamente confidencial toda e qualquer
documentação e informação fornecida SESI -SP ou por qualquer dos seus clientes,
assegurando que não copiarei nem divulgarei documento ou informação a terceiros sem
previa e expressa autorização por escrito do SESI-SP ou de seu cliente. Comprometo-me
ainda a relatar à gerência do SESI-SP, todas as situações que porventura descumpram as
normas estabelecidas neste instrumento.

Empresa:

CNPJ:

Nome do Responsável Legal:

_______________, ____ de ____________________ de 20___

_____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO IV
(Utilizar papel timbrado da empresa para qual presta/prestou serviços, objeto do credenciamento)

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA:
TELEFONE/E-MAIL:
CNPJ:
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL (CNAE):

Informamos que a empresa _________________________________________________,
CNPJ_______________, sito a ____________________________________ presta/prestou
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, desde /no período de ___________ a
_____________, na unidade __________________________ totalizando ____ atendimentos.
Descrição dos serviços prestados:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Quantitativo:
___________________________________________________________________________
A empresa presta/prestou os serviços satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que
a desabone.

Local / Data________________

______________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARGO

Obs.: atestados que não forem elaborados conforme esse modelo, também podem ser apresentados,
podendo o SESI-SP realizar diligências quanto às informações faltantes ou que julgue necessárias.

ANEXO V – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
Nome/Razão Social (razão social completa, conforme contrato social)

Endereço (endereço da Pessoa Jurídica)

CEP (CEP da Pessoa Jurídica)

Telefones (telefone da Pessoa Jurídica)

CIDADE/UF (Cidade/UF domicílio da
Pessoa Jurídica)

CNPJ (CNPJ da empresa)

Responsável legal (nome responsável legal da empresa)

Endereço (endereço do responsável legal - pessoa física)

Cidade (cidade domicílio do responsável legal)

CEP (CEP responsável legal)

Telefone (telefone do responsável legal)

Registro no Conselho de Classe (registro do conselho de classe
do conselho legal)

Identidade (RG do responsável legal)

CPF (CPF do responsável legal)

E-mail (e-mail do responsável legal)

Serviços Credenciados – Informar as especialidades ou serviços conforme tabela de remuneração para
atendimento (inserir todos os serviços a serem credenciados e regiões)

SERVIÇO CREDENCIADO

REGIÃO DE ATENDIMENTO

Declaro serem verdadeiras as informações que constam neste documento.
_______________, ____ de ____________________ de 20___

_____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO VI – TERMO DE DECLARAÇÃO

Ao Serviço Social da Indústria – SESI-SP
Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
A EMPRESA _______________________________________________________, inscrita no
CNPJ
sob
nº
___________________________,
inscrição
estadual
nº
______________________, propõe a essa entidade o credenciamento para prestação de
serviços de saúde e segurança do trabalho referenciados na Solicitação de Credenciamento –
Anexo V.
DECLARAMOS que:
a) Nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com material de consumo,
instrumentais, encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer
natureza ou espécie, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita
execução do objeto do credenciamento;
b) Que os preços contratados são justos e certos, podendo sofrer reajuste apenas nas
hipóteses e condições previstas no instrumento contratual, cuja minuta conhecemos;
c) Estamos cientes e de acordo que os pagamentos pelos serviços prestados serão
resultado de valores brutos constantes nas tabelas de regulamento que rege este
credenciamento, deduzidos os encargos neles previstos;
d) Que não há em outro quadro empregado com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
e) Examinamos cuidadosamente o edital de credenciamento e seus anexos, nos
inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos;
f) Tivemos todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados devidamente
esclarecidos.

Estamos cientes e aceitamos todas as condições do edital de credenciamento e a elas desde já
nos submetemos.

_______________, ____ de ____________________ de 20___

_____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO VII – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Eu,
_____________________________________________________________________,
Médico(a) do Trabalho, inscrito no CRM _______________________________
_,
Coordenador do PCMSO das empresas clientes do SESI - SP, em cumprimento a Legislação em
vigor, Lei n° 3214 de 08 de junho de 1978, NR-7, item 7.3.2, itens a e b, delego competência
para a realização dos exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, demissionais,
retorno
ao
trabalho
e
mudança
de
função)
da(s)
empresa(s),
_________________________________________________________________________,
da(s) qual(is) sou Médico Coordenador do PCMSO, ao Médico (a) Examinador
_________________________________________________________, inscrito no CRM
_______________________.
.

_______________, ____ de ____________________ de 20___

_____________________________________
Médico do Trabalho

ANEXO VIII - PRAZOS DE ENTREGA
SERVIÇOS
PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS
LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO
TRABALHO
LAUDO DE PERICULOSIDADE
LAUDO DE INSALUBRIDADE
PPR - PROGRAMA DE PREVENÇÃO RESPIRATÓRIA
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PCMAT - PROGRAMA DAS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO
TRABALHO
PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL
PCA – PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA
RUÍDO COMPLETO (DOSIMETRIA)
ESTRESSE TÉRMICO IBTUG
LUZ (LUXIMETRIA)
VIBRAÇÃO (CORPO INTEIRO)
VIBRAÇÃO (MÃOS)
VIBRAÇÃO (BRAÇOS)
POEIRA TOTAL
POEIRA RESPIRÁVEL
POEIRA OU PARTICULADOS DE SÍLICA
FUMOS METÁLICOS
DEMAIS AGENTES QUIMICOS, VAPORES E VARREDURAS ANEXO Nº
11 NR 15
ENSAIO DE VEDAÇÃO
MAPEAMENTO DE RISCOS ERGONÔMICOS
AET – ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO
EXAMES
Exame Médico Ocupacional s/ exames complementares, exceto
Audiometria e Acuidade Visual
Exame Médico Ocupacional c/ exames complementares, exceto
Audiometria e Acuidade Visual
Exames Radiológicos
Acuidade Visual com teste de Ishihara
Demais exames oftalmológicos
Audiometria Ocupacional
Demais exames audiométricos
Consulta com especialista
Espirometria

PRAZOS APÓS EMISSÃO
DE ORDEM DE SERVIÇO
20 dias
50 dias
45 dias
50 dias
Prazos determinados
em contrato
20 dias
30 dias
30 dias
Prazos determinados
em contrato
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
20 dias
45 dias
45 dias
45 dias
45 dias
45 dias
30 dias
20 dias
Prazos determinados
em contrato
PRAZO MÁXIMO PARA
ENTREGA
01 dia útil
07 dias úteis
03 dias úteis
01 dia útil
07 dias úteis
01 dia útil
07 dias úteis
02 dias úteis
02 dias úteis

Eletrocardiograma
Demais exames cardiológicos
Eletroencefalograma
Papanicolau
Dinamometria
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada
Ressonância Magnética
Mamografia

02 dias úteis
07 dias úteis
02 dias úteis
07 dias úteis
03 dias úteis
07 dias úteis
07 dias úteis
07 dias úteis
07 dias úteis

ANEXO IX
LOCALIDADES PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS
1.

Regiões de atendimento

1.1
Entende-se por região os limites geográficos definidos dentro do município/e ou bairro
determinado pela lista abaixo na coluna “UNIDADE SESI”.
1.2.
Não há obrigatoriedade de oferta para todos os lotes, entretanto, há necessidade do
credenciamento em todas as regiões de Jurisdição de Atendimento, para o lote desejado.

LOTES

UNIDADE SESI

JURISDIÇÃO DE ATENDIMENTO
Americana

1

AMERICANA

Cosmópolis
Nova Odessa
Paulínia
Andradina
Araçatuba
Auriflama
Bento de Abreu
Castilho
Floreal
Gastão Vidigal
General Salgado
Guaraçaí
Guararapes
Guzolândia
Ilha Solteira
Itapura

2

ARAÇATUBA

Lavínia
Magda
Mirandópolis
Murutinga do Sul
Nova Castilho
Nova Independência
Nova Luzitânia
Pereira Barreto
Rubiácea
Santo Antônio do Aracanguá
São João de Iracema
Sud Mennucci
Suzanápolis
Valparaíso

Américo Brasiliense
Araraquara
Boa Esperança do Sul
3

ARARAQUARA

Gavião Peixoto
Ibitinga
Rincão
Santa Lúcia
Trabiju
Araras
Conchal

4

ARARAS

Leme
Pirassununga
Santa Cruz da Conceição

5

BARRETOS

Barretos
Arealva
Avaí
Balbinos
Bauru
Cabrália Paulista
Cafelândia
Duartina
Getulina
Guaiçara
Guaimbê
Guarantã
Iacanga

6

BAURU

Júlio Mesquita
Lins
Lucianópolis
Paulistânia
Pirajuí
Piratininga
Pongaí
Presidente Alves
Promissão
Reginópolis
Sabino
Ubirajara
Uru
Alto Alegre
Avanhandava

7

BIRIGUI

Barbosa
Bilac
Birigui

Braúna
Brejo Alegre
Buritama
Clementina
Coroados
Gabriel Monteiro
Glicério
Lourdes
Luiziania
Penápolis
Piacatu
Santópolis do Aguapei
Turiuba
Águas de Santa Bárbara
Agudos
Anhembi
Arandu
Areiópolis
Avaré
Bofete
Borebi
Botucatu
8

BOTUCATU

Cerqueira César
Conchas
Iaras
Itaí
Itatinga
Lençóis Paulista
Macatuba
Paranapanema
Pardinho
Pratânia
São Manuel
Holambra
Jaguariúna
Valinhos

9

CAMPINAS

Vinhedo
Campinas
Hortolândia
Pedreira
Sumaré
Cotia

10

COTIA

Embu
Embu-Guaçu

Itapecerica da Serra
Juquitiba
São Lourenço da Serra
Taboão da Serra
Vargem Grande Paulista
Arapeí
Areias
Bananal
Cachoeira Paulista
Canas
11

CRUZEIRO

Cruzeiro
Lavrinhas
Lorena
Piquete
Queluz
São José do Barreiro
Silveiras
Bertioga

12

CUBATÃO

Cubatão

13

DIADEMA

Diadema

Guarujá
Aramina
Buritizal
Cristais Paulista
Franca
Guaíra
Guará
Igarapava
Ipuã
Itirapuã
14

FRANCA

Ituverava
Jeriquara
Miguelópolis
Nuporanga
Patrocínio Paulista
Pedregulho
Restinga
Ribeirão Corrente
Rifaina
São Joaquim da Barra
São José da Bela Vista
Arujá

15

GUARULHOS

Guarulhos
Mairiporã

Santa Isabel
Elias Fausto
16

INDAIATUBA

Indaiatuba
Monte Mor
Alambari
Angatuba
Apiaí
Barão de Antonina
Barra do Chapéu
Bom Sucesso de Itararé
Buri
Campina do Monte Alegre
Capão Bonito
Coronel Macedo
Guapiara
Guareí
Iporanga

17

ITAPETININGA

Itaberá
Itaóca
Itapetininga
Itapeva
Itapirapuã Paulista
Itaporanga
Itararé
Nova Campina
Ribeira
Ribeirão Branco
Ribeirão Grande
Riversul
Taquarituba
Taquarivaí
Cabreúva

18

ITU

Itu
Porto Feliz
Salto
Guararema

19

JACAREÍ

Igaratá
Jacareí
Santa Branca
Bariri
Barra Bonita

20

JAÚ

Bocaina
Boracéia
Brotas

Dois Córregos
Igaraçu do Tietê
Itaju
Itapuí
Jaú
Mineiros do Tietê
Pederneiras
Torrinha
Águas de Lindóia
Amparo
Atibaia
Bom Jesus dos Perdões
Bragança Paulista
Campo Limpo Paulista
Itatiba
Itupeva
Jarinu
Joanópolis
Jundiaí
21

JUNDIAÍ

Lindóia
Louveira
Monte Alegre do Sul
Morungaba
Nazaré Paulista
Pedra Bela
Pinhalzinho
Piracaia
Serra Negra
Socorro
Tuiuti
Vargem
Várzea Paulista
Cordeirópolis

22

LIMEIRA

Iracemápolis
Limeira
Álvaro de Carvalho
Alvinlândia
Arco-Íris
Assis

23

MARÍLIA

Bastos
Borá
Campos Novos Paulista
Cândido Mota
Cruzália

Echaporã
Fernão
Florínia
Gália
Garça
Herculândia
Iacri
Ibirarema
Iepê
Lupércio
Lutécia
Maracaí
Marília
Nantes
Ocauçu
Oriente
Oscar Bressane
Palmital
Paraguaçu Paulista
Pedrinhas Paulista
Platina
Pompéia
Quatá
Queiroz
Quintana
Tarumã
Tupã
Vera Cruz
Borborema
Cândido Rodrigues
Dobrada
Fernando Prestes
Guariba
Itápolis
24

MATÃO

Jaboticabal
Matão
Monte Alto
Motuca
Nova Europa
Santa Ernestina
Tabatinga
Taquaritinga

25

MAUÁ

Mauá
Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra
Biritiba-Mirim
26

MOGI DAS CRUZES

Mogi das Cruzes
Salesópolis
Aguaí
Águas da Prata
Artur Nogueira
Caconde
Casa Branca
Divinolândia
Engenheiro Coelho
Espírito Santo do Pinhal
Estiva Gerbi
Itapira

27

MOGI GUAÇU

Itobi
Mococa
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
Santo Antonio da Posse
Santo Antonio do Jardim
São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo
São Sebastião da Grama
Tambaú
Tapiratiba
Vargem Grande do Sul
Barueri
Caieiras
Carapicuíba

28

OSASCO

Francisco Morato
Franco da Rocha
Itapevi
Jandira
Osasco
Bernardino de Campos
Canitar
Chavantes
Espírito Santo do Turvo

29

OURINHOS

Fartura
Ipaussu
Manduri
Óleo
Ourinhos
Piraju

Ribeirão do Sul
Salto Grande
Santa Cruz do Rio Pardo
São Pedro do Turvo
Sarutaiá
Taguaí
Tejupá
Timburi
Águas de São Pedro
Capivari
Charqueada
Jumirim
Mombuca
30

PIRACICABA

Piracicaba
Rafard
Rio das Pedras
Saltinho
Santa Maria da Serra
São Pedro
Tietê
Adamantina
Alfredo Marcondes
Álvares Machado
Anhumas
Caiabu
Caiuá
Dracena
Emilianópolis
Estrela do Norte
Euclides da Cunha Paulista
Flora Rica

31

PRESIDENTE PRUDENTE

Flórida Paulista
Indiana
Inúbia Paulista
Irapuru
João Ramalho
Junqueirópolis
Lucélia
Marabá Paulista
Mariápolis
Martinópolis
Mirante do Paranapanema
Monte Castelo
Narandiba

Nova Guataporanga
Osvaldo Cruz
Ouro Verde
Pacaembu
Panorama
Parapuã
Paulicéia
Piquerobi
Pirapozinho
Pracinha
Presidente Bernardes
Presidente Epitácio
Presidente Prudente
Presidente Venceslau
Rancharia
Regente Feijó
Ribeirão dos Índios
Rinópolis
Rosana
Sagres
Salmorão
Sandovalina
Santa Mercedes
Santo Anastácio
Santo Expedito
São João do Pau d'Alho
Taciba
Tarabai
Teodoro Sampaio
Tupi Paulista
Altinópolis
Batatais
Brodowski
Cajuru
Cássia dos Coqueiros
Cravinhos
32

RIBEIRÃO PRETO

Dumont
Guatapará
Jardinópolis
Luís Antônio
Morro Agudo
Orlândia
Pradópolis
Ribeirão Preto

Sales Oliveira
Santa Cruz da Esperança
Santa Rosa de Viterbo
Santo Antônio da Alegria
São Simão
Serra Azul
Serrana
Corumbataí
Ipeúna
33

RIO CLARO

Itirapina
Rio Claro
Santa Gertrudes

34

SANTA BÁRBARA D'OESTE

Santa Bárbara d'Oeste
Cajamar

35

SANTANA DE PARNAÍBA

Pirapora do Bom Jesus
Santana de Parnaíba

36

SANTO ANDRÉ

Santo André
Barra do Turvo
Cajati
Cananéia
Eldorado
Iguape
Ilha Comprida
Itanhaém
Itariri
Jacupiranga

37

SANTOS

Juquiá
Miracatu
Mongaguá
Pariquera-Açu
Pedro de Toledo
Peruíbe
Praia Grande
Registro
Santos
São Vicente
Sete Barras

38

SÃO BERNARDO DO CAMPO

São Bernardo do Campo

39

SÃO CAETANO DO SUL

São Caetano do Sul
Analândia
Descalvado

40

SÃO CARLOS

Dourado
Ibaté
Porto Ferreira

Ribeirão Bonito
Santa Cruz das Palmeiras
Santa Rita do Passa Quatro
São Carlos
Adolfo
Altair
Álvares Florence
Américo de Campos
Aparecida d'Oeste
Ariranha
Aspásia
Bady Bassitt
Bálsamo
Cajobi
Cardoso
Catanduva
Catiguá
Cedral
Colina
Colômbia
Cosmorama
Dirce Reis
Dolcinópolis
41

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Elisiário
Embaúba
Estrela d'Oeste
Fernandópolis
Guapiaçu
Guaraci
Guarani d'Oeste
Ibirá
Icém
Indiaporã
Ipiguá
Irapuã
Itajobi
Jaci
Jales
José Bonifácio
Macaubal
Macedônia
Marapoama
Marinópolis
Mendonça

Meridiano
Mesópolis
Mira Estrela
Mirassol
Mirassolândia
Monções
Monte Aprazível
Neves Paulista
Nhandeara
Nipoã
Nova Aliança
Nova Canaã Paulista
Nova Granada
Novais
Novo Horizonte
Olímpia
Onda Verde
Orindiúva
Ouroeste
Palestina
Palmares Paulista
Palmeira d'Oeste
Paraíso
Paranapuã
Parisi
Paulo de Faria
Pedranópolis
Pindorama
Planalto
Poloni
Pontalinda
Pontes Gestal
Populina
Potirendaba
Riolândia
Rubinéia
Sales
Santa Adélia
Santa Albertina
Santa Clara d'Oeste
Santa Fé do Sul
Santa Rita d'Oeste
Santa Salete
Santana da Ponte Pensa

São Francisco
São João das Duas Pontes
São José do Rio Preto
Sebastianópolis do Sul
Severínia
Tabapuã
Tanabi
Três Fronteiras
Turmalina
Ubarana
Uchoa
União Paulista
Urânia
Urupês
Valentim Gentil
Vitória Brasil
Votuporanga
Zacarias
Caraguatatuba
Ilhabela
Jambeiro
42

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Paraibuna
São José dos Campos
São Sebastião
Ubatuba

43

SERTÃOZINHO

Barrinha
Bebedouro
Jaborandi
Monte Azul Paulista
Pirangi
Pitangueiras
Pontal

44

SERTÃOZINHO

Sertãozinho
Taiaçu
Taiúva
Taquaral
Terra Roxa
Viradouro
Vista Alegre do Alto
Alumínio
Araçariguama

45

SOROCABA

Araçoiaba da Serra
Capela do Alto
Ibiúna

Iperó
Mairinque
Piedade
Pilar do Sul
São Miguel Arcanjo
São Roque
Sorocaba
Tapiraí
Ferraz de Vasconcelos
46

SUZANO

Itaquaquecetuba
Poá
Suzano
Boituva
Cerquilho
Cesário Lange
Laranjal Paulista

47

TATUÍ

Pereiras
Porangaba
Quadra
Tatuí
Torre de Pedra
Aparecida
Caçapava
Campos do Jordão
Cunha
Guaratinguetá
Lagoinha
Monteiro Lobato
Natividade da Serra

48

TAUBATÉ

Pindamonhangaba
Potim
Redenção da Serra
Roseira
Santo Antônio do Pinhal
São Bento do Sapucaí
São Luís do Paraitinga
Taubaté
Tremembé
Salto de Pirapora

49

VOTORANTIM

Sarapuí
Votorantim

50

SÃO PAULO

São Paulo

ANEXO X– REGISTRO DE PROFISSIONAIS
Região para atendimento da empresa credenciada:

PROFISSIONAL
AUTORIZADO

CPF

REGISTRO
PROFISSIONAL/TIPO

Nome/Razão Social (razão social completa, conforme
contrato social):
TIPO DE VÍNCULO
(Sócio, empregado,
terceiro)

SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS

OBS: para cada profissional registrado, anexar cópia autenticada da inscrição e anuidade do conselho de classe e
comprovação do tipo de vínculo.

_______________, ____ de ____________________ de 20___

_____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENOR E
OUTRAS INFORMAÇÕES (usar papel timbrado da empresa)
Ao
Serviço Social da Indústria (SESI)
Gerência de Administração e Serviços – GAS
CREDENCIAMENTO N.º 001/2018
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
Endereço completo:
Telefone/Fax:
CNPJ:

Nome:
Nome:
Nome:

Nome:
CPF:
Telefone/Fax:

E-mail:

SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Qualificação:
Qualificação:
Qualificação:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Cargo:
RG:
E-mail:

DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador:
CRC:
Razão Social:
CNPJ:
CRC do responsável:
Declaramos sob as penas da Lei, para fins do Processo de Licitação acima referido:
a) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados do SESI-SP;
b) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou sócios de qualquer outra
licitante participante do referido certame;
c) que a elaboração da proposta é de nossa responsabilidade, e
d) que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

(Local e Data)
––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Nome completo e assinatura do representante legal)

1

rERMO DE cREDENgnUlN.rgf4RA pRESTAÇno oE SERV|ÇOS DE SEGURANÇA
SAUDE NO TRABALHO E OUTRAS AVENÇAS

E

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito , em que são parles, de
um lado o SERVTÇO SOCTAL DA |NDúSTR|A - SESI, Departa mento Regional de Säo
Paulo, inscrito no C NPJ sob o n.o 03.779.133/0001-04, com sede
Capital do Estado
de Säo Paulo, na Avenida Paulista, 1.313,30 andar, Bairro Bela
0131 1-923,
neste ato representado por seu Diretor da Divisão de eua
ede
Meyer Pflug, doravante, denominado, simplesmente
I-SP;
lado,
inscrita no CNPJ sob o no
com
ualAv

Bairro
CEP
, ño, _,
aqui representada em conformidade
denominada; simplesmente; CREDENCIADA,
seguintes cláusulas e condições que, mutu

cidade de
con
stadas

meo

Estado de
doravante;
contratadas as

ira - Do

Constitui o objeto do presente
CREDENCIADA ao SESI-SP, de
especificado no Memorial

am
nça

a prestaçäo de serviços,

pela

Trabalho, conforme descrito e
de Credenciamento no

a Documentação Contratual e Vinculação

Passam a
independe
Edital de

tra

I do presente Termo, na forma de Anexos,
uintes documentos:
e anexos; e,
DENCIADA datada de _/ _l_, no que não contrariar

Cláusula Terceira
3.1

3.2

.

- Do Prazo e do Reajuste

em

O presen

o terá sua vigência por 12 (doze) meses, com início
de
de
término em
de
de _,
somente podendo ser renovado
por meio da elaboração de Termo Aditivo, conforme previsäo contida no parágrafo
único do artigo 26 e artigo 29 do Regulamento de Licitaçöes e Contratos do SESI.

Fica convencionado que na hipótese de prorrogaçäo do ptazo contratual, poderá, a
critério das partes, após o 120 mês de vigência deste ajuste, ser aplicado o
reajustamento de preço com base na variação da média aritmética simples da
variação acumulada nos últimos 12 meses, dos índices IPC Fipe, INPC e IGP-DI,
relativo ao mês anterior do término de vigência do contrato, ou, mediante
concordância entre as partes, referente ao segundo mês anterior ao vencimento do
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I

1
doc

Y|\DJGA\DOC\PREST_SERV_DQV\FLNM_MINUTA-TERMO

DE

CREDENCTAMENTO

002

2OtA-

contrato, ou, a¡nda, por outro índice que venha a substituí-los, caso haja a extinção de
um deles

Cláusula Quarta

4.1.

4.2.

- Do Preço e das Condições

de Pagamento

Pelos serviços prestados a empresa credenciada será paga proporcionalmente aos
serviços efetivamente prestados, em conformidade com os valores da tabeta de
referência-Anexo _, constante no Regulamento de Credenciamento de Serviços
Segurança e saúde no trabalho no

A CREDENCIADA deverá aprese ntar à Divisão de Qualidade de Vida do SESI-SP até
o dia _ (_) de cada mês, em nome do funcionário ind
essa gerência, via
formalização eletrônica, relatório detalhado de serviços p
considerando
período entre os dias 01 a 30 do mês de prestaçä de servi
constar a data de realizaçäo, quantidade, cliente,
refe
dos
atendimentos realizados, separados por cliente S

4.3

4.4.

Os pagamentos referentes aos serviços
definido na Ordem de Serviço gerada no

pag

o recebimento do protocolo de entrega

pelo

manerra
nal do S

na, conforme
-SP, mediante

O(s) pagamento(s) será(äo) efetu
gadat lidade dos documentos
s) após a
relacionados no item 4.2. e
ser feitos
meio da apresentaçäo, pela
CREDENCIADA, da nota
Divisão
Qualidade de Vida - DQV,
localizada na Avenida P
13
ediário, Bela Vista, Säo Paulo,
SP, e será(ão) efetuado(s)
data efetiva da entrega dos
documentos, fora a
a,dem
ue
somente nos dias 10,20 ou 30 de

cada mês.

em finais de semana ou feriados,

Qu

pagamento s
relativos ao

no

4.4.1

serao
ser

4.5

o

uente, assim como os pagamentos
correrão nos dias 10,20 e 28 ou 29 (ano bissexto)

,

tn

através de depósito bancário. Para tanto,
obrigatoriamente, as duplicatas e/ou recibos

d

qu

EN

encaminhar a Nota Fiscal/Fatu"a para a Unidade SESI-SP
contendo o CNPJ da respectiva unidade,
ir as seguintes informações

de

a

pessoa jurídica atende aos
requrst
do artigo 148 da lnstrução Normativa MPS/SRF no 03, de 14107|Z0OS;
- lndica
do número de procedimentos realizados e data da realização do serviço;
- Número de contrato, local (cidade) da prestação dos serviços;
- Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação

- Nat

serviço prestado, discriminando se

vigente;

- Banco, número da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou

o

serviço, exclusas contas de poupança.
4.6

Por força das legislaçöes vigentes, se for o caso, o SESI-SP deverá reter e recolher
do valor bruto das notas fiscais, as alíquotas pertinentes aos tributos e contribuiçöes a
seguir discriminados:

DOV_aIerada_29_08_201
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sEst
lmposto de Renda;
INSS;

ISS (imposto sobre serviços de qualquer natureza);
CSLL (contribuição social sobre lucro líquido);
COFINS; e,
PIS

4.6.1.
4.7.

Quando da emissão da nota fiscal, a CREDENCIADA deverá destacar o valor
das retenções dos tributos referidos no item 4.6 e seus subitens.

No caso da CREDENCIADA ser beneficiada com decisão
obrigatoriedade de retenção e recolhimento na fonte de q
relacionados, deverá providenciar Ofício Judicial ao SESI
decisão judicial ou, na impossibilidade de oficiar o
I-SP,

autenticadas da petição inicial, da liminar,
documentos que o SESI-SP julgar
trimestralmente, Certidäo de Objeto e pé q

da

vigor na data do pagamento.

dicial que dispense a
dos tributos acima
ue cumpra a

os, bem

denciar,

estar a

4.8. Fica expressamente

vedada a emissão
duplicatas originais devidamente
nad

ndo os recibos ou
o da obrigação,

serem encaminhados ao SESI-SP

4.9. Havendo erro na documen

nç4, ou

liquidaçäo da despesa,
providencie as medidas sa
quaisquer ônus ao
4.10. Fica vedada a
promoção de

circunstância que impeça a
so até que a CREDENCIADA
não acarretando, neste caso,

terceiros, bem como o desconto ou a
da rede bancária

neste item advier protesto da duplicata, a
penalidade prevista neste ajuste, obriga-se a
, o respectivo cancelamento, no prazo máximo de
os da data da emissão do correspondente instrumento
uízo de incorrer em pagamento de perdas e danos
no
em

suas

4.11. No
qualq
natu
sobre o
CREDEN
4.12.

SUS

octa

4.10.1

são ainda em

cláusula já estão incluídos todos os tributos e encargos de
inclusive
trabalhistas, sociais e previdenciários e outros incidentes
,
objeto deste ajuste, sendo de total e exclusiva responsabilidade da
o seu recolhimento e abscrção

A CREDENCIADA não poderá pleitear junto ao SESI-SP o repasse ao preço aqui
estipulado, de qualquer tributo ou outro encargo, que venham a ser majorados no
curso da prestação dos serviços.
Cláusula Quinta

1.

- Das Obrigações da CREDENCIADA

Obriga-se a CREDENCIADA a:

GSJ
DOV_allerade_29_08_201
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FIESP

sEs,

5.1

Executar

1

os

serviços, objeto

do

presente ajuste,

de acordo com as

especificações definidas no Regulamento de Credenciamento no
Anexos e Proposta da CREDENCIADA,

prestar serviços dentro dos parâmetros

5 1.2

e

_,

seu

rotinas estabelecidos, com

observância às recomendações de boa técnica, normas e legislação;
dar ciência ao SESI-SP, dos motivos de ordem técnica que impossibilitem a
execuçäo dos serviços;
comunicar ao SESI-SP, por escrito, quando verificar condiçöes inadequadas
ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos

5.1.3
5.1.4

servrços;

pelo fiel cumprimento dos serviços
contratados;
5.1.6. adotar medidas de segurança adequadas, no âm
atividades sob seu
controle, para a manutenção do sigilo relativo ao obj
o;
5
manter sigilo, sob pena de responsabil
civil,
sobre qualquer assunto de interesse do S
ar
conhecimento em razâo da execução
5.1.8. prestar prontamente todos os escla
que fore solicitados pelo
SESI-SP, cujas reclamaçöes se o
5.'1.9. fornecer, sempre que solicitado
ocume
enumerada
na _, deste Regulamento;
5.1 .10. prestar atendimento em
as as
idades i
nas regiöes/lotes
estabelecidos no Reg
deC
ento
e seus Anexos;
5.1.11. prestar serviços
I conve
às partes, quais sejam,
dependências da
y, conforme necessidade de
ou rn
demanda indicada
ESI
paga
5.1.12. assumir
de
tributos, taxas, contribuições
previdenci
pesas de material de consumo e
trabalhi
e tod
instrume
primento deste Termo;
5.1.13. assum
ento, hospedagem e alimentação do seu
ando
no;
5.1.14
tf,
, âs responsabilidades em torno das questões
rSOS
a
e pagamentos, relativos a obrigaçöes
stas
rias dos profissionais prestadores dos serviços,
q
do
nstrumental utilizados para a prestação do serviço e
dos equipamentos utilizados parc a realização dos
responsabilizar-se integralmente

5.1 .5

1.7.

o

o

5.1

.'1

6

5.1.17

5.1

.'1 B

GSJ

DOV_alterada_29_08_201

resultado

de

suas avaliações, inclusive as
dos documentos, seguindo
as legislações pertinentes e, caso surjam contestações em
s de qualquer natureza deverá auxiliar o SESI- SP, mediante
ação e sempre que necessário;
nter sigilo absoluto sobre o serviço ou sobre qualquer informação,
operação, documento, comunicaçäo, equipamento ou material do SESI-SP
que venha a ter acesso durante as atividades;
cumprir e respeitar as normas, os horários e os procedimentos
administrativos adotados pelo SESI-SP, responsabilizando-se por
transgressões de seus funcionários, ou terceiros a seu serviço;
cumprir e fazer cumprir as exigências legais e as normas sobre medicina,
segurança e higiene do trabalho, nos termos da legislação pertinente
(Portaria r'ìo 3214, de 0B de junho de 1978) e suas Normas
ts,

I doc

bem como, as conclusões
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SENAI

tßs

Regulamentadoras (NR), cabendo-lhe exclusiva
pela transgressão às referidas disposições legais;

5.1 .19

5.1.20

5.1.21

e integral responsabilidade

preencher os dados e informaçöes para a elaboração e conclusão dos
documentos legais conforme prazos estabelecidos no Regulamento de
credenciamento no
e seus Anexos, conforme realização. os dados
considerados inconsistentes deveräo ser corrigidos pelas credenciadas e
validados pelo sESl-sP para viabilizar o pagamento no mês subsequente;
utilizar os Procedimentos e lnstruções de Trabalhos do sEsi-sp para
elaboração dos serviços contratados, no software sistema sESl-sp de
segurança e saúde no Trabalho para os serviços contemplados no sistema,
realizando os cadastros que se fizerem necessário;
participar de treinamentos técnicosioperacionais q uando solicitado pelo SESISP;

5.1.22. disponibil izar eletronicamente e lançar no sistema
todos os resultados das avaliaçöes a
ntais

do SESI-SP

o

conforme Anexo

5.1.23. prestar

os serviços objeto deste

por

qualificados e capacitados, res
trabalhistas, fiscais e previdenci
previstas nas normas coletivas

ou terceiros

a seu serviço,

se obriga a
profissionais qualificados e
trabalhistas, fiscais e
normas coletivas da categoria,
serviço, inclusive q
a tra
SESI-SP de quai

S

6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6
6

1

5

6

s aos
nsporte, estadia e

os

eto deste contrato, por meio de
por todos os encargos
aso
ações trabalhistas previstas nas
funcionários, ou terceiros a seu
alimentação, isento totalmente o

não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno,
ene
de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na
rtir
anos.

la
6.1

qu

onats
encargos
trabalhistas
funcionários,

os

Pde quars

5.2. A CREDENCIADA

A CONTRA
pengoso
tnsa
condiçã

as obrig
rve

alimentação, isento total

5.3.

o-se por

- Das Obrigações do SESI-SP

-SP:

car

isposição da CREDENCIADA todas as informações necessárias à
dos serviços;
o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos sei-viços, com
ao seu perfeito cumprimento;
autorizar, mediante Ordem de Serviço, os atendimentos credenciados;
aprovar os relatórios de faturamento emitido pelos fornecedores, viabilizando a
emissão da Nota Fiscal correspondente;
liberar o pagamento após validação dos dados pelo SES{-SP;
fornecer treinamento e suporte técnico no Modelo SESI SST aos prestadores
de serviços, e treinamento técnico e operacional na utilizaçäo do software
sistema sESl de segurança e saúde, mediante liberação de senha de acesso
ao software, para os casos aplicáveis. Monitorar o cadastro que o prestador
r ealizar á d as e m presas/ tra ba h ad o res/lotações ;
I
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1.7

6.1.8

monitorar a realização do cadastro das empresas/trabalhadores/lotações no
software Sisterna SESI de Segurança e Saúde no Trabalho ou delegar a
realização conforme negociação no Acordo de Níveis de Serviços; e,
monitorar a entrega dos documentos elaborados pelos credenciados aos
clientes-indústria, conforme negociação no Acordo de Níveis de Serviços.
Ctásula Sétima

- Das Condiçöes Gerais

7.1 Na eventualidade de vir a ser exigida do SESI-SP

qualquer importância de

responsabilidade da CREDENCIADA, esta ficará obrigada a repor ao SESI-SP o valor
despendido, devidamente corrigi do até a data do ressarcime nto, acrescido de multa
de mora de 10o/o (dez por cento) e juros de 1o/o (
cento) ao mês,
independentemente da aplicação das demais penalidades
contrato. O
pactuado é válido para qualquer pagamento que ve
ase
P,
originado de obrigação da CREDENCIADA

7.1.1.

7.2.

Recebendo qualquer tipo de co
CREDENCIADA, o SESI-SP imed
possa providenciar o pag amento
bem como tomar as demais
SESI-SP de qualquer obrig

Ao SESI-SP reserva-se, ainda
referentes a outros

)a

a que esta
acima prevista,
o

recolher quaisquer importâncias
e recolhimentos obrigatórios

i

7.3

lidade seja da
rma a exonerar

pert

de reter

incidentes sobre a presta

respon
untcara,
na

cont

O SESI-SP não se
ocorrer em unid

e nenhum tipo de dano que possa
e mobiliários de terceiros
Cláus

Oitava

- Da Fiscalizaçäo

Os serviços inerentes a este contrato serão conduzidos sob a fiscalização da Diretoria de
Qualidade de t'/ida - DQV, que indicará 1 (um) funcionáric, que exercerá a funçãc de gestor
do Termo de Credenciamento, a quem cumprirá verificar todos os documentos e relatórios
de serviços elaborados pela CREDENCIADA, acompanhando as etapas e prazos
determinados, averiguando e homologando os serviços, bem como conferindo, controlando
e liberando valores constantes de documentos de cobrança e demais atribuições previstas
neste ajuste.

Cláusula Nona

9.1.

- Da Denúncia

e da Rescisão

O presente instrumento poderá ser denunciado mediante notificação por escrito com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data desejada para o encerramento, sem
prejuízo dos procedimentos em andamento.

9.2. O presente contrato poderá ser rescindido por

descumprimento de obrigação
contratual, se a parte inadimplente, após notificada, não adimplir com sua obrigação
no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento da notificação
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Cláusula Décima

- Das Penalidades

10.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais estabelecidas neste juste
acarretará a aplicação de multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor total
dos serviços, sem prejuízo do direito da parle prejudicada de exigir eventual
indenização por perdas e danos.
10.2.

A parte que der motivo à rescisão, por descumprimento das cláusulas e condiçöes

constantes deste ajuste, incorrerá no pagamento, à parte inocente da multa contratual
equivalente a 10o/o (dez por cento) do valor global dos serviços ressalvado o direito ao
credor de exigir indenização por prejuízo excedente, nos termos do parágrafo único do
ar1.416 do Código Civil.

10.3.

O

inadimplemento total ou parcial das obrigações
umidas pela
CREDENCIADA, dará ao SESI-SP o direito de resci dir unil
o,
sem prejuízo de outras penalidades previstas n
, incl
do direito de padicipar de procedimento licitatóri
nto ao SESI
eao
I-SP
por prazo não superior a 02 (dois) anos, im
CSSE
rvo as pessoas
físicas que constituíram a pessoa jurídica,
uats
necem
idas de licitar
enquanto perdurarem as causas da pen
inde
ntemen
nova pessoa
jurídica que vierem a constituir ou de
que figure
os, e às pessoas
jurídicas que tenham sócios comuns
mas
as fís tcas
mencionadas

10.4. As penalidades aqui p revistas
aplicadas cumulativamente,
ndo

Cláusu

Fazem parte integ
Social da lndústri
seu Regulame
ctá

amentação Legal
dispositivos do Regulamento do Serviço

p

no 57.375165, atualizado pelo Decreto no 6.637/08), e

ratos

ctma

- Da Representação

da CREDENCIADA

ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s)
ítimo(s) representante(s) na data de assinatura deste

A
stg

mentos societários e quando for o caso, procuração, constantes

instru

de seu

_D

ma

não excludentes e poderão ser

epend
caso

ro

Ju

ao SESI-SP e SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na
açäo, sem prejuízo de serem aplicadas as penalidades previstas

prestação d
neste instrume
nclusive sua rescisão e apuração de perdas e danos, sujeitará todas as
pessoas que pa ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal relativas à
falsidade ideológica (aft. 299 do Código Penal)
Cláusula Décima Terceira - Do Foro

As partes elegem o Foro da Comarca desta Capital, para dirimir as dúvidas porventura
correntes deste instrumento.
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E, por estarem assim, ajustados e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e para o mesmo fim.
São Paulo,
sERVrÇO SOCTAL DA tNDUSTR|A - SES|
Departamento Regional de São Paulo

Alexandre Ribeiro Meyer Pflug
Diretor da Divisão de Qualidade de Vida

CREDENCIADA

Representa
Nome(s):
Cargo(s
RG(s)

(is)

Testemunhas

Nome:
RG n.o

OQV_âlterada_29_08_201
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RG n.o
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