
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
DISPENSA DE LICITAÇÃONr.:  1/2020 - DL 2/202014/01/2020Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito,   SERGIO LUIZ CALEGARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelaComissão de Licitações, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

2/20201/2020-DLDispensa de Licitação p/ Compras e Serviços14/01/2020Contratação de empresa especializada na área de Medicina e Segurança no Trabalho para a prestação de serviços para o setor de Recursos Humanos do Município de Lacerdópolis para o exercício de 2020
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lacerdópolis,   14   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPrefeito



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         CNPJ:RUA 31 DE MARCO 1050                    C.E.P.: 82.939.471/0001-2489660-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lacerdópolis - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
DISPENSA DE LICITAÇÃONr.:  1/2020 - DL 2/202014/01/2020Folha:  2/2

BRANDALISE & PADILHA ASS.CONS.EM SEG.E MED.DO TRAB     (8470)1 Contratação de pessoa jurídica especializada na área de Medicinae Segurança no Trabalho para a prestação de serviços para osetor de Recursos Humanos do Município de Lacerdópolis para oexercício de 2019, consistente no seguinte:a) PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais),conforme Norma Regulamentadora NR 09 da Secretaria deSegurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho;b) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional),conforme Norma Regulamentadora NR 07 da Secretaria deSegurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho;c) LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente deTrabalho); Laudo com parecer técnico sobre cargos insalubrese/ou periculosos;d) PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário): Histórico-Laboral doservidor que reúne informações sobre a atividade que exerce, osagentes nocivos ao qual é exposto, registros ambientais eresultados da monitoração biológica durante a vigência de contratode trabalho.Descrição dos serviços:Realização dos serviços seguintes, na quantidade e qualidadenecessárias à empresa, ao cumprimento da legislação visando àmelhoria e manutenção de condições para o trabalho:a) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho: Análisequantitativa da exposição dos trabalhadores aos riscos existentesno ambiente laboral (ruído, calor) e qualitativa da exposição dostrabalhadores aos riscos existentes no ambiente laboral (agentesquímicos, agentes biológicos). O LTCAT identifica e propõe eorienta a implementação de medidas de prevenção de riscos noambiente de trabalho. Execução por Médico do Trabalho.b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA):Programa desenvolvido com a finalidade de preservar a saúde eintegridade dos trabalhadores, através da antecipação,reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais.Elaborado por Técnico em Segurança do Trabalho.c) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO):Programa desenvolvido para promover e preservar a saúde dotrabalhador. É elaborado a partir do conhecimento das condiçõesde trabalho, incluindo os processos e ambientes. Identifica osriscos e exigências físicas e psíquicas das atividades dostrabalhadores e propõe medidas, visando a eliminação ou reduçãoda probabilidade de adoecimento pelo trabalho. A elaboração éprerrogativa exclusiva do médico do Trabalho.d) Exame Médico Ocupacional Periódico e Audiometria: exameclínico realizado pelo Médico do Trabalho ou designado e peloFonoaudiólogo, com a finalidade de avaliar a saúde no aspectogeral, a capacidade laborativa e as possíveis repercussões dotrabalho sobre a saúde.

UN 12,00  0,0000 708,333  8.500,00

Total do Fornecedor: 8.500,00Total Geral: 8.500,00Lacerdópolis,   14   de  Janeiro   de   2020. ----------------------------------------------------------------------SERGIO LUIZ CALEGARIPrefeito


