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Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>

Para: "Edson Larios" <edsonmagdiel@gmail.com>

Data: 15/08/2022 11:17 (1 minuto atrás)

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico 001/2022 (REENVIO)

Bom dia prezado,

 Na página 11 do Edital, consta a descrição detalhada e atualizada do objeto, vide
transcrição abaixo:

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de
Segurança e Medicina Ocupacional: Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional  (PCMSO),  Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA),
e-Social  (sistema de escrituração digital  das  obrigações  fiscais,  previdenciárias  e
trabalhistas), Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde (PGRSS),
Laudo  Técnico  das  Condições  Ambientais  de  Trabalho  (LTCAT),  Avaliação
Ergonômica,  Perfil  Profissiográfico  Profissional  (PPP),  Programa  de  Saúde  do
Trabalhador da  CEASA/PR, e CIPA/SIPAT, de acordo com a legislação vigente e,
com anotação de Responsável Técnico (ART).

Sonia de Brito Barbosa
Gerente de Licitações e Contratos / Presidente CPL / Pregoeira Oficial

CEASA - Centrais de Abastecimento do Paraná

(41)3253-3232 - Ramal 209

soniabb@ceasa.pr.gov.br

http://www.ceasa.pr.gov.br

Av. Silva Jardim, 303 - Rebouças
CEP: 80230-000 - Curitiba/PR

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários.
Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a.
O remetente e a CEASA não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da
mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 12/08/2022 às 13:41 horas, "Edson Larios" <edsonmagdiel@gmail.com> escreveu:
A comissão de licitação CEASA/PR

Prezados Senhores: 
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Tendo tomado conhecimento dos termos do Edital do Pregão em referência vimos, pelo presente, pedir
esclarecimentos sobre a descrição do objeto a serem licitados constantes no Pregão Eletrônico: 001/2022. Sendo que
o objeto descreve a contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Segurança e
Medicina Ocupacional, sendo descrito "Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)".
Em consulta a parte de segurança do trabalho da nossa empresa foi constatado que de acordo com a NR1, a partir de
janeiro de 2022 a mesma deixou de ter validade, sendo substituída pelo "Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR)", sendo assim, o objeto continua conforme está no edital ou passa a ser conforme NR1 ?!

No aguardo da manifestação de V. Sas., subscrevemo-nos,
 Atenciosamente, Edson Magdiel
 Coordenador de Licitações 

Edson Magdiel -  Coordenador de Licitação
Health Saúde e Segurança do Trabalho

Av. Pinheiro Chagas, 127, Jundiaí - Anápolis Goiás
Contato (62) 9 9687-4809
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