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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.114.2016.00-2016 

  
CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  
CONTRATADA 

Empresa: BrasilMed Auditoria Medica e Serviços 

Responsável: Mathias de Aguiar Mesquita 

 
RESUMO DO OBJETO 

Objetivo a contratação de empresa especializada destinada ao levantamento de requisitos para a 
implantação dos programas relacionados ao controle médico de saúde ocupacional e prevenção de riscos 
ambientais e, em especial, a execução dos seguintes serviços: 

 
• Implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

• Implementação Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

• Realização dos Exames Médicos Ocupacionais: Admissionais, Periódicos, Demissionais, Retorno ao 
Trabalho e Mudança de Função, com emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional – ASO para os 
funcionários; 

• Pericia de Atestados (Homologações de Atestados); 

• Riscos no Trabalhos; a) físicos (Ruído, Vibrações, Temperaturas Extremas, Umidade, etc); b) Agentes 
Químicos (Poeiras, Névoas, Gases etc); c) Agentes Biológicos (Bactérias, Fungos, Bacilos, Parasitas, Vírus, 
entre outros). 

• Prontuário eletrônico; 

• Controle de vencimento dos exames periódicos 

• Consultoria permanente em Saúde e Segurança do Trabalho; 

• Controle e convocação dos profissionais com atestados ocupacionais prestes a vencer; 

• Emissão de relatório anual em medicina do trabalho; PCMSO e PPRA 

 
CONTRATO 

Número: 114/2016 

Período: 1 (um) ano | Início: 25/11/2016 | Término: 24/11/2017 

 
JUSTIFICATIVA 

Foco especial aos exames complementares como por exemplo audiometria; oftalmologia e outros 

(telefonistas, operador de áudio); Pericia de Atestado com a perícia é possível filtrar eventuais atestados 
falsos, relacionar os atestados dos últimos 60 dias para verificar se a soma dos atestados ultrapassa 15 
dias decorrente da mesma doença e fazer o encaminhamento para INSS. 
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A contratação atende o princípio da finalidade, uma vez que promove o escopo previsto no art. 2º do 
Regulamento de Compras e Contratações, inciso I: garantia da existência, da conservação ou a 
manutenção escorreita das atividades cotidianas da CNM. 

 

O modo de seleção para a escolha da empresa foi definido conforme previsto no art. 17º, item II do 

regulamento de compras e contratações da CNM: concorrência, para a aquisição de serviços ou de 
trabalhos artísticos ou científicos. 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  
Aprovo a justificativa e, consequentemente, autorizo a contratação do serviço. 

   

Brasília, 25 de novembro de 2016. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


