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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E MEDICINA 

OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO  

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA POR MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA: 30/07/2019 

ANEXO: TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

I- INTRODUÇÃO 

 

Tendo em conta a necessidade de realizar processos seletivos que cumpram os 

parâmetros de legalidade que vinculam a Associação Grupo Convivência Dona 

Dochinha, bem como a necessidade de atender os dispositivos legais das NR’s 7, 

9 e 17 na área de medicina ocupacional e segurança do trabalho, se faz premente a 

CONTRATAÇÃO de EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E DE MEDICINA 

OCUPACINAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, de acordo com 

especificações no formulário anexo. 

 

A fim de atender ao princípio da economicidade, optou-se por contratar um 

mesmo fornecedor que concomitantemente forneça serviços de apoio na 

seleção e recrutamento de colaboradores e, concomitantemente, promova todas 

as atividades ligadas à medicina ocupacional e segurança do trabalho, de 

maneira que os processos de medicina do trabalho ligados à contratação do 

colaborador estarão em perfeita continuidade com os processos de seleção deste 

mesmo indivíduo, ocasionando menor complexidade nos processos gerenciais 

atrelados. 

 

II- OBJETO 

 

Cláusula 1ª. O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais 

vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS 

SEGUINTES SERVIÇOS A SABER: a) recrutamento e seleção de 

profissionais, com as competências, qualificações e especificações 

estabelecidas pela Associação Grupo Convivência Dona Dochinha, para o 

preenchimento das vagas solicitadas; b) Medicina Ocupacional e Segurança do 

Trabalho. 

 

III- PREÇO 

 

Cláusula 2ª. Cada concorrente deverá computar, no preço cotado, todos os 

custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer 

tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
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fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. 

Cláusula 3ª. Os preços deverão ser considerados conforme parâmetros de 

precificação contidos no anexo. 

 

 

IV- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Cláusula 4ª. Poderão participar deste processo pessoas jurídicas: 

 

a) Legalmente constituídos de acordo com a legislação do país, 

 

b) Que tenham por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto 

mencionado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A participação neste certame implica na aceitação de todas 

as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

 

Cláusula 5ª. Não poderão participar deste processo os interessados que se 

encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas 

que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ou punidos com suspensão do direito de contratar com qualquer ente da 

administração, direta ou indireta. 

 

Cláusula 6ª. Após a análise dos documentos encaminhados, o interessado 

que apresentar a melhor proposta financeira, de acordo com os critérios 

estabelecidos nesse Termo de Referência, deverá encaminhar a seguinte 

documentação: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 

devidamente registrado; 

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

c) Documentação de regularidade fiscal e jurídica, tais como as 

CND´s Federal, Estadual e Municipal, CADIN, CAFIP, FGTS e 

CNDT 

d) Qualificação do Representante Legal da empresa; 

e) Endereço e Telefone da empresa; 

f) E-mail de contato; 

Cláusula 7ª. Toda a documentação deverá ser encaminhada em papel 

timbrado, devidamente carimbada, assinada e datada, após a publicação do 

vencedor, para o endereço que se encontra no rodapé. 

 

V- DA PROPOSTA 
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Cláusula 8ª. Na elaboração da proposta comercial deverão ser observados os  

seguintes requisitos: 

a) Conter especificação clara do produto ofertado, conforme 

informações constantes do anexo; 

b) Cotação do preço unitário; 

c) Consignar os valores em moeda corrente nacional, 

limitado a 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as 

frações excedentes; 

d) Prazo de validade de quantos dias corridos, contados da 

data de sua apresentação; 

e) Data (dia, mês e ano). 

 

Parágrafo único - As propostas deverão ser apresentadas de acordo e na 

mesma formatação do Anexo apresentado. 

 

VI- DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

Cláusula 9ª. As propostas serão julgadas de acordo, exclusivamente, com os 

fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório. 

 

Cláusula 10ª. Depois de enviadas, as propostas serão tidas como imutáveis 

e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores 

tendentes a sanar falhas ou omissões. 

 

Cláusula 11. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços 

ofertados e aceitáveis, e a melhor qualidade dos produtos. 

 

Cláusula 12. Em caso de empate, será realizado sorteio entre as empresas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

Cláusula 13. Será considerada vencedora a proposta que atenda às 

especificações do objeto e oferte o menor preço. 

 

Cláusula 14. Serão desclassificadas as propostas que alterem, 

descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, 

independentemente do preço que ofertem. 

 

Cláusula 15. Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que 

ofereçam preços baseados nas ofertas das demais participantes, bem como 

não se considerará qualquer oferecimento de vantagem não prevista no 

instrumento convocatório. 

 

Cláusula 16. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do 
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mercado, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam 

manifestamente inexequíveis. 

 

Parágrafo único - Por preço manifestamente inexequível unitário ou global, 

deve-se entender aquele que seja simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatível com os preços de mercado, observada a pesquisa de mercado 

que antecede este edital. 

 

VII- DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

Cláusula 17. O prazo para entrega do objeto deverá estar especificado na 

proposta e as condições para entrega do mesmo estarão acordadas em 

contrato de compra e venda. 

 

VIII- DO REAJUSTE 

Cláusula 18. Os preços a serem pactuados por decorrência deste processo de 

compra serão fixos e irreajustáveis. 

 

IX- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 19. A Associação Grupo Convivência Dona Dochinha poderá revogar ou 

anular este processo, no todo ou em parte. 

 

Cláusula 20. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das 

condições deste ato convocatório, ficando automaticamente prejudicada a 

proposta que expressamente contrarie suas normas. 

 

Cláusula 21. Poderá a Associação Grupo Convivência Dona Dochinha deixar de 

contratar com a proponente melhor classificada, se tiver conhecimento de fato 

ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, 

capacidade de fornecimento, sem que a esta caiba o direito de indenização ou 

reembolso, seja a que título for. 

 

Cláusula 22. Todas as comunicações referentes a este certame serão 

publicadas no site da Associação Grupo Convivência Dona Dochinha. 

 

Belo Horizonte, 17 de Julho de 2019. 

Viviane Tompe Souza Mayrink 

Presidente 

 

Jorge Luiz da Cruz Júnior 

Diretor Financeiro 

 

Silvana Marques  

Diretora de Operações 
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA 

 

A contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria em recrutamento e 

seleção e de medicina ocupacinal e segurança do trabalho se faz presente por se tratar 

de requisito indispensável, visando garantir celeridade aos processos gerenciais e, além 

disso, cumprir com todos os parâmetros de legalidade exigidos para a atividade.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Quanto às atividades de recrutamento e seleção 

 

a. Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a condução do 

processo de triagem, recrutamento e seleção, utilizando o melhor de seus 

conhecimentos técnicos, atendendo com brevidade as consultas escritas e 

verbais formuladas pela CONTRATANTE. 

b. Captar candidatos através dos meios disponíveis no mercado em número 

suficiente para atender as necessidades previamente estabelecidas pela 

CONTRATANTE. Caso haja a necessidade de veiculação da vaga em jornal, a 

CONTRATADA deverá exigir a expressa anuência da CONTRATANTE, 

quanto aos custos envolvidos. 

c. Checar as referências profissionais fornecidas pelos candidatos. 

d. Aplicar testes, inclusive psicológicos e específicos, para quaisquer cargos, para 

atender o processo de triagem, recrutamento e seleção, nas dependências da 

CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. Os custos referentes aos 

testes já devem estar incluídos nos honorários fixados para a vaga, sendo, 

portanto, vedada a cobrança de quaisquer outros valores adicionais. 

e. Realizar entrevista individual e/ou coletiva, avaliando os aspectos pessoais, 

comportamentais e técnicos inerentes ao perfil previamente estabelecido pela 

CONTRATANTE. 

f. Aplicar, para os candidatos a cargo de gestão, além dos testes psicológicos, 

ferramentas de análise de tendências de comportamento no ambiente 

profissional, optando pelo PPA - Análise de perfil pessoal (Personal Profile 

Analysis), Quantum ou PI (Sistema Predictive Index). Os custos referentes aos 

inventários retromencionados já devem estar incluídos nos honorários fixados 

para a vaga, sendo, portanto, vedada a cobrança de quaisquer outros valores 

adicionais. 

g. Apresentar registro completo de todos os atos do processo seletivo, inclusive 

arquivando os principais documentos comprobatórios de sua realização; 

h. Organizar processos eletivo conforme os parâmetros legais e éticos a que está 

submetida a CONTRATANTE. 

i. Apresentar, a cada solicitação de vaga realizada pela CONTRATANTE, 

cronograma fixando as datas previstas para cada etapa da seleção de pessoal. 
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j. Caso a CONTRATANTE recuse os candidatos apresentados pela 

CONTRATADA, esta se compromete a realizar novo processo, até que a vaga 

seja provida; 

k. Manter atualizado cadastro de reserva para que o provimento de substituição e 

reposição de colaboradores em tempo hábil.  

l. Substituir os candidatos desistentes, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, desde que a desistência ocorra dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da aprovação final pela CONTRATANTE.  

m. Garantir, sem ônus, a reposição de candidatos desligados por iniciativa da 

CONTRATANTE até 06(seis) meses após a contratação. 

n. Cumprir integralmente toda a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 

parafiscal, social e de higiene e segurança do trabalho, relacionadas à execução 

deste Contrato, obrigando-se a efetuar todos os recolhimentos legalmente 

exigidos. 

o. Enviar comunicação a todos os candidatos externos não aprovados, 

formalizando o resultado obtido e informando o encerramento do processo 

seletivo. 

p. Encaminhar relatório geral, ou disponibilizá-lo através de ferramenta online, 

com a consolidação das informações e descrição de todas as etapas do processo 

seletivo, metodologias e instrumentos utilizados para cada vaga trabalhada. 

q. Enviar relatório gerencial semanal, ou disponibilizá-lo através de ferramenta 

online, com o status das vagas que estão sendo trabalhadas.  

r. Abster-se de qualquer cobrança de honorários pelo provimento da vaga em 

relação aos candidatos selecionados, podendo oferecer eventualmente 

treinamentos que possam ser oferecidos a pessoas físicas e ao mercado em geral; 

s. Manter as condições que a habilitaram no processo de concorrência. 

 

 

Quanto à Medicina Ocupacional e Saúde do Trabalho: 

 

a. ASO admissional 

b. ASO periódico 

c. ASO mudança de função (riscos diferentes) 

d. ASO retorno ao trabalho (afastamento superior a 30 dias) 

e. ASO demissional 

f. Realizar reunião CIPA 1 vez ao mês conforme calendário 

g. Visitar aos municípios onde a Instituição presta serviços para elaboração do 

PPRA; 

h. PPRA: avaliação do ambiente de trabalho, avaliação dos riscos do ambiente, 

propostas de treinamento, definição de EPI´s. Elaborar o LTCAT. 

i. PPP: elaborar perfil profissiográfico profissional, gerar informações para que o 

sistema de folha de pagamento possa gerar o PPP de todos os colaboradores; 

j. Realizar avaliação ergonômica nos postos de trabalho, elaborar plano de ação, 

propor alternativas, dentre outras ações que envolvam a NR.; 

k. Elaborar o PCMSO, (realização dos exames admissionais, periódicos, retorno 

ao trabalho, demissional, mudança de função, avaliação e validação de atestados 

médicos quando de afastamentos clínicos); 
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l. Informar os dados no e-social; 

m. Realizar treinamento de Segurança e orientações sobre Acidente do Trabalho; 

n. Realizar treinamento de CIPA; 

o. Realizar treinamentos sobre uso de EPI’s; 

p. Elaborar de material sobre saúde ocupacional e segurança no trabalho para fins 

de divulgação entre os colaboradores; 

q. Realizar palestras sobre segurança no trabalho; 

 

 

 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

 

Número de Municípios envolvidos: cerca de 44 municípios, num raio de 250 km de 

BH; 

 

Número de colaboradores estimado: em torno de 2.000, com as possíveis ocupações: 

Administrativo em geral, Gestores, Auxiliar de Serviços Gerais, Frentistas, Operadores 

de Caixa, Motoristas Socorristas, Auxiliar de Farmácia, Porteiros, Bibliotecários, 

Instrutor de cursos em geral, Auxiliar de Cozinha, Manutenção Prediais, Carteiro, 

Engenheiro Mecânico, serviços de transportes em geral, Agente Comunitário, 

Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Enfermeiros, Técnico de 

Enfermagem, Médico Clinico Geral, Técnico em Radiologia, e outros profissionais da 

área de saúde, de manutenção predial e administrativos, serviços de apoios em 

transportes e serviços de mão de obra em cozinhas. 

 

A proposta deverá ser elaborada conforme o seguinte quadro: 

 

Item Valor unitário Quantidade 

estimada 

Valor final 

ASO admissional  01  

ASO periódico  01  

ASO mudança de 

função (riscos 

diferentes) 

 01  

ASO retorno ao 

trabalho (afastamento 

superior a 30 dias) 

 01  

ASO demissional  01  

Hora para execução 

do escopo em 

Medicina 

Ocupacional e Saúde 

do Trabalho – até 300 

colaboradores 

   

Hora para execução 

do escopo em 

Medicina 

Ocupacional e Saúde 
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do Trabalho – de 301 

até 1000 

colaboradores 

Horas para execução 

do escopo em 

Medicina 

Ocupacional e Saúde 

do Trabalho – de 

1.001 até 3000 

colaboradores 

   

Exame complementar 

de trabalho em altura 

– NR 35 

 01  

Exame complementar 

para trabalho com 

produtos químicos – 

NR 26 

 01  

Exame complementar 

para trabalho em 

ambiente hospitalar – 

NR 32 

 01  

Exame complementar 

para trabalho em 

ambiente com ruído – 

NR 15 

 01  

Exame complementar 

para trabalho com 

eletricidade – NR 10 

   

Horas para execução 

do escopo em 

recrutamento e 

seleção – de  até 300 

colaboradores 

   

Horas para execução 

do escopo em 

recrutamento e 

seleção – de 301 até 

1000 colaboradores 

   

Horas para execução 

do escopo em 

recrutamento e 

seleção – de 1001 até 

3000 colaboradores 

   

Horas para processo 

seletivo inicial, em 3 

etapas (análise 

curricular, entrevista 
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e prova escrita), 

considerando grupo 

de 100 colaboradores 

em cidades 

diferentes.1 

Hora aula para 

treinamentos de NR 

5, 6 e 9 e outros 

treinamentos 

obrigatórios 

 01  

 

Valor global da proposta: 

 

 

3. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

Não se aplica. 

 

4. RESPONSÁVEIS  PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL 

 

Sra. Olinda 

 

 

5. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

Transferência bancária ou via boleto após o envio de nota fiscal original. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

b) Fiscalizar a execução do contrato; 

c) Exigir da CONTRATADA a apresentação, junto com a nota fiscal de serviços, 

de todos os documentos de habilitação, atualizados, conforme edital. 

d) Participar de todos os processos seletivos organizados pela CONTRADA, 

acompanhando e aprovando os atos e a metodologia envolvida. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA se compromete a: 

 

No item recrutamento e seleção 

                                                           
1 O valor da hora deve contemplar também despesas de locação de espaço para realização da prova 
escrita e das entrevistas, deslocamentos, diárias de hospedagem da equipe de trabalho da contratada, 
alimentação da equipe da contratada, remuneração de pessoal temporário, material de escritório e 
papelaria, elaboração de provas, correção de provas, arquivo de documentos e divulgação, 
providências administrativas (carro de resgate com ambulância, eventuais licenças, etc). 
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a) Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a condução do 

trabalho e estrutura material e física adequada aos resultados a serem 

alcançados. 

b) Captar candidatos através dos meios disponíveis no mercado em número 

suficiente para atender as necessidades previamente estabelecidas pela 

CONTRATANTE. Caso haja a necessidade de veiculação da vaga em jornal, a 

CONTRATADA deverá exigir a expressa anuência da CONTRATANTE, 

quanto aos custos envolvidos. 

c) Checar as referências profissionais fornecidas pelos candidatos. 

d) Aplicar testes, inclusive psicológicos e específicos, para quaisquer cargos, para 

atender o processo de triagem, recrutamento e seleção, nas dependências da 

CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. Os custos referentes aos 

testes já devem estar incluídos nos honorários fixados para a vaga, sendo, 

portanto, vedada a cobrança de quaisquer outros valores adicionais. 

e) Realizar entrevista individual e/ou coletiva, avaliando os aspectos pessoais, 

comportamentais e técnicos inerentes ao perfil previamente estabelecido pela 

CONTRATANTE. 

f) Aplicar, para os candidatos a cargo de gestão, além dos testes psicológicos, 

ferramentas de análise de tendências de comportamento no ambiente 

profissional, optando pelo PPA - Análise de perfil pessoal (Personal Profile 

Analysis), Quantum ou PI (Sistema Predictive Index). Os custos referentes aos 

inventários retromencionados já devem estar incluídos nos honorários fixados 

para a vaga, sendo, portanto, vedada a cobrança de quaisquer outros valores 

adicionais. 

g) Apresentar registro completo de todos os atos do processo seletivo, inclusive 

arquivando os principais documentos comprobatórios de sua realização; 

h) Organizar processos eletivo conforme os parâmetros legais e éticos a que está 

submetida a CONTRATANTE. 

i) Apresentar, a cada solicitação de vaga realizada pela CONTRATANTE, 

cronograma fixando as datas previstas para cada etapa da seleção de pessoal. 

j) Caso a CONTRATANTE recuse os candidatos apresentados pela 

CONTRATADA, esta se compromete a realizar novo processo, até que a vaga 

seja provida; 

k) Manter atualizado cadastro de reserva para que o provimento de substituição e 

reposição de colaboradores em tempo hábil.  

l) Substituir os candidatos desistentes, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, desde que a desistência ocorra dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da aprovação final pela CONTRATANTE.  

m) Garantir, sem ônus, a reposição de candidatos desligados por iniciativa da 

CONTRATANTE até 06(seis) meses após a contratação. 

n) Cumprir integralmente toda a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, 

parafiscal, social e de higiene e segurança do trabalho, relacionadas à execução 

deste Contrato, obrigando-se a efetuar todos os recolhimentos legalmente 

exigidos. 
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o) Enviar comunicação a todos os candidatos externos não aprovados, 

formalizando o resultado obtido e informando o encerramento do processo 

seletivo. 

p) Encaminhar relatório geral, ou disponibilizá-lo através de ferramenta online, 

com a consolidação das informações e descrição de todas as etapas do processo 

seletivo, metodologias e instrumentos utilizados para cada vaga trabalhada. 

q) Enviar relatório gerencial semanal, ou disponibilizá-lo através de ferramenta 

online, com o status das vagas que estão sendo trabalhadas.  

r) Abster-se de qualquer cobrança de honorários pelo provimento da vaga em 

relação aos candidatos selecionados, podendo oferecer eventualmente 

treinamentos que possam ser oferecidos a pessoas físicas e ao mercado em geral; 

s) Manter as condições que a habilitaram no processo de concorrência. 

 

 

 

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Menor preço global. 

 

9. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

Rescisão do contrato e impossibilidade de fixar novos contratos com a contratante. 

 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2019. 

 

Viviane Tompe Souza Mayrink 

Presidente 

 

 

Jorge Luiz da Cruz Júnior 

Diretor Financeiro 

 

Silvana Marques  

Diretora de Operações 

 


