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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 03 

1. O edital solicita: A pessoa jurídica deverá ser especializada em serviços de Segurança e 

Medicina do Trabalho e estar devidamente inscrita nos Conselhos Profissionais exigidos pela 

Lei. Diante disso, indaga-se: qual seriam os conselhos profissionais competentes? Seria 
somente o CRM? 

RESPOSTA: A apresentação do cadastro junto ao CRM é suficiente para 

comprovação. 

2. A O edital solicita: Deverá ser apresentada declaração informando que, quando da 

contratação, a Licitante possuirá especialistas devidamente habilitados nas seguintes áreas: 

Responsável Técnico: Médico que deverá ter formação superior em Medicina em Instituição 

de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, registro no Conselho Regional de Medicina do 

Estado do Rio de Janeiro, e certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina 

do Trabalho, com no mínimo 03 (três) anos de experiência na área objeto deste Termo. Posto 

isto, gostaríamos de saber se para a prestação de serviço SOMENTE DO LOTE 1 – elaboração 

de documentos, os licitantes devem apresentar tal declaração. 

  

RESPOSTA: Para o lote 1 não será necessário, somente para o lote 2. 

3. O edital solicita: Não será exigido para a licitação que a licitante possua sede no Município de 
Maricá, contudo, após a homologação, a licitante vencedora deverá apresentar declaração que possui 
estabelecimento no Município de Maricá, no intuído de facilitar o acesso dos empregados da 
SANEMAR. Posto isto, gostaríamos de saber se para a prestação de serviço SOMENTE DO LOTE 1 – 
elaboração de documentos, os licitantes devem apresentar tal declaração 

RESPOSTA: Para o lote 1 , a licitante vencedora não precisará possuir 

estabelecimento no Município de Maricá, porém o coordenador do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, estará obrigado a fazer-se presente, com a 

regularidade que se fizer necessária, na sede da SANEMAR  para realizar a 

coordenação do referido programa, estando devidamente inscrito e com registro de 

RQE nos Conselhos Regionais de Medicina dos estados em que estiver atuando 

 


