
ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tendo  em  vista o  que  consta  dos  O�cios  (000031302840);  (000031324545);
(000031350316)  e  da  concordância  do  fornecedor  (000031709834),  bem  como  o  que  consta  do
Despacho  (000031167577)  e  da  Requisição  de  Despesa  (000031112351),  para  a  contratação
da  empresa  POPMED  MEDICINA  E  SAÚDE  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.  30.862.228/0001-51,
especializada no fornecimento de serviços de Exames Médicos Periódicos, exames complementares
com  emissão  de  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  para  os  servidores  desta  Agência  Goiana  de
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, conforme as jus�fica�vas expostas no
Estudo  Técnico  Preliminar  (000031114106),  as  especificações  con�das  no  Termo  de  Referência
(000031114185)  e  demais  disposições  fixadas  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  -  SRP/02/2022
(000031114457). Referida contratação dar-se-á pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. A presente
Contratação jus�fica-se, especialmente, por conta da preservação, prevenção, proteção da vida e da
saúde dos servidores;  da redução do número de afastamentos do ambiente laboral  por  conta do
agravamento de doenças; da obrigatoriedade norma�va que impõe a obrigatoriedade de realização
dos Exames Médicos Periódicos; de determinação do Ministério Público do Estado de Goiás, no âmbito
de Ação Civil Pública, encartada nos autos judiciais nº 0151096.63.2012.8.09.005, obrigando o Ente
Goiano, em caráter defini�vo (face o trânsito em julgado), a realizar os Exames Médicos Periódicos,
componentes  do  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional  (PCMSO),  ins�tuído  pela
Portaria nº 3.214/78, em sua NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no âmbito estadual
pelo Decreto nº 5.757/03 e Lei nº 19.145/15. O valor pela prestação dos serviços é es�mado em R$
7.887,00 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais), conforme consta da PDF (000031821127).

Considerando  a  condição  de  Par�cipe  da  AGR,  no  Pregão  Eletrônico  "SRP"  nº
009/2022, Processo Administra�vo nº 202100005027501, da Secretaria de Estado de Administração-
SEAD/GEAC, bem como as devidas autorizações para a realização de 177 (cento e setenta e sete)
exames. ENCAMINHA-SE o processo supracitado à essa Gerência, para empenhar a despesa para a
contratação da POPMED MEDICINA E SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 30.862.228/0001-51.
Após volvá-nos os autos para a con�nuidade do pleito.

Documento assinado eletronicamente por MILTON ELIZEU DA SILVA, Presidente de
Comissão, em 18/07/2022, às 15:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 000031849359 e o código CRC 429EB2B1.
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- (62)3226-6569.
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