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Estudo Técnico Preliminar - 25/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: Proad 3364/2022

2. Descrição da necessidade

Contratação de empresa especializada para a realização de   exames oftalmológicos e mamografia contidos no Programa   de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como para avaliação oftalmológica em agentes de polícia judicial, em
virtude da concessão da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

Os exames médicos ocupacionais contidos no PCMSO do TRT19ª Região são necessários para avaliar a saúde dos magistrados e
servidores do TRT19, com o objetivo de implementar ações destinadas à promoção da saúde ocupacional e à prevenção de riscos
e doenças relacionadas ao trabalho.

Por sua vez, a avaliação oftalmológica em agentes de polícia judicial se faz necessária para viabilizar a participação no Programa
de Reciclagem Anual, com vistas à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Saúde/SEGESP Elen Ribeiro Silva Lessa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A vigência do contrato será de (12) doze meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos
iguais e sucessivos (prorrogação limitada a 60 sessenta meses).

Os exames oftalmológicos serão para magistrados e servidores (homens e mulheres) com idade igual ou superior a 45 anos e para
agentes de polícia judicial, com consulta oftalmológica incluindo exame de acuidade visual com e sem correção, tonometria e
mapeamento de retina.

A mamografia será para magistradas e servidoras com idade igual ou superior a 50 anos.

Os quantitativos dos exames (445 exames oftalmológicos e 140 mamografias) são meramente estimativos, não havendo garantia
de que serão realizados em sua totalidade e somente serão pagos aqueles efetivamente realizados.

Os serviços deverão ser realizados de acordo com o cronograma definido pelo Tribunal posteriormente à assinatura do contrato.

Os exames devem ser realizados por magistrados e servidores do TRT19ª Região, inclusive os lotados no interior do Estado,
mediante o deslocamento até as dependências da empresa vencedora do certame/licitação, para realização dos exames na cidade
de Maceió-AL, de posse das requisições emitidas pelos médicos do Setor de Saúde do TRT19ª Região.

Os resultados dos exames deverão ser entregues ao magistrado ou servidor de forma impressa ou por meio eletrônico (internet),
com identificação de dados de acesso aos resultados. A contratada deverá disponibilizar acesso aos resultados pelos profissionais
da área de saúde do Tribunal.
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5. Levantamento de Mercado

Pelas características dos serviços, faz-se necessária a contratação de empresas que prestem os referidos serviços em Maceió-AL, 
utilizando mais de um fornecedor como parâmetro de preços, optando-se pelo registro de preços.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para a realização de   exames oftalmológicos e mamografia, os quais contribuem para
avaliação do estado de saúde de magistrados e servidores do TRT19, em virtude do PCMSO. Por sua vez, a avaliação
oftalmológica em agentes de polícia judicial é necessária para viabilizar a participação no Programa Anual de Reciclagem, com
vistas à percepção da GAS.

Como o PCMSO e o Programa Anual de Reciclagem são feitos periodicamente, é necessário manter contrato para viabilizar a
realização dos exames a cada ciclo dos referidos programas, de acordo com o cronograma a ser definido pelo Tribunal e mediante
convocação/convite de servidores e magistrados. Assim, devido às características do serviço, a melhor forma é contratação por
registro de preços, onde os serviços serão prestados de acordo com a demanda, no momento adequado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

São estimados os quantitativos de 445 exames oftalmológicos e 140 mamografias.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 109.145,87

O valor total estimado para contratação dos serviços em tela é de R$ 109.145,87 de acordo com o valor médio praticado no 
mercado, sendo o valor médio de R$ 91.601,77 para os exames oftalmológicos e R$ 17.544,10 para a mamografia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A realização dos exames ocorre por demanda, sendo os quantitativos meramente estimativos, não havendo garantia de que serão 
realizados em sua totalidade e somente serão pagos aqueles efetivamente realizados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Contratação de empresa para realizar os demais exames complementares do PCMSO (exames laboratoriais - Proad 4422/2018) e 
dos agentes de polícia judicial (exames ergométricos e ortopédicos - Proad 6545/2018 e 6160/2018).

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A referida contratação encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, especificamente quanto ao objetivo
"Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional"; indicador "Índice de promoção da saúde de magistrados e
servidores". Plano anual de contratações - PAC 2022: Código 8305 - Exames periódicos.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Avaliar a saúde dos magistrados e servidores do TRT19, com o objetivo de implementar ações destinadas à promoção da saúde
ocupacional e à prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho;

Reduzir o aparecimento de doenças e contribuir para a redução do absenteísmo, em consonância com a Resolução CSJT nº 141
/2014.

Viabilizar a participação dos agentes de polícia judicial no Programa Anual de Reciclagem, com vistas à percepção da
Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

13. Providências a serem Adotadas

Não há providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato, considerando a natureza do serviço e a capacitação 
de servidores para fiscalização e gestão contratual, não havendo, também, necessidade de adequação do ambiente da instituição.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Considerando a não geração de resíduos e que a prestação do serviço é fora das dependências do Tribunal, não há impactos 
ambientais em relação à referida contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

1 - Da existência de fornecedores do mercado capazes de atender a esta necessidade;

2 - Da existência de orçamento e previsão orçamentária para a contratação pretendida;

3 - Do alinhamento da contratação ao plano estratégico.
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16. Responsáveis

 

ELEN RIBEIRO SILVA LESSA
Assistente-Chefe do Setor de Saúde

 

 

 

VÂNIA FLORÊNCIO DA COSTA CAVALCANTE
Técnica Judiciária - Especialidade Enfermagem

 

 

 

THIAGO CAMÊLO FONSECA
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
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Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Análise de risco - ETP oftalmológico e mamografia.pdf (58.12 KB)
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Ameaça Efeito Prob. Imp.
Risco 

Calc.

Ação de prevenção/ 

contorno.
Responsável Prazo

Percentual de multa 

desproporcinal à parcela não 

cumprida

Empresa prefere 

deixar de cumprir 

com a obrigação e 

pagar a multa

0,25 5 1,25

Identificar se o percentual de multa 

fixado no Termo de 

Referência/Projeto básico é 

adequado 

Equipe de 

planejamento

Antes de finalizar o 

Termo de Referência

Atraso na prestação do 

serviço

Atraso no 

cronograma dos 

programas

0,5 4 2

Antecipar a negociação com

a empresa para evitar

atrasos, definindo o quantitativo 

de exames a serem agendados por 

dia.

Fiscais do Contrato
Durante a vigência do 

contrato

Não prestação do serviço 

contratado (Inexecução 

contratual)

Inviabilização da ação 0,25 5 1,25

Aplicar as penalidades contratuais 

e buscar nova alternativa de 

contratação

Fiscais e Gestor do 

Contrato

Durante a vigência do 

contrato

Referencial Prob. Grau do impacto Peso Características

Provavelmente ocorrerá. 0,95 Inviabilização da ação;

Grande chance de 

ocorrer.
0,75

Prejuízos à Instituição / 

Administração.

Igual chance de ocorrer 

ou não.
0,5

Atraso significativo da 

ação;

Baixa chance de 

ocorrer.
0,25

Impacto grave nos 

objetivos da ação.

Chance remota de 

ocorrer.
0,05 Moderado 3 Atraso da ação;

Pequeno 2

Impacto leve nos objetivos 

da ação, passível de 

contorno.

Muito pequeno 1
Nenhum impacto 

significativo à ação.

Probalidade 

Muito Grande 5

Grande 4

Analise de Impacto

Anexo I  - Análise de Risco
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