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1º TERMO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 

                                   

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para eventual e/ou futura prestação de serviços de medicina e 

segurança no trabalho, compreendendo elaboração de laudo técnico de condições ambientais de trabalho 

(LTCAT); programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) e programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA) ou equivalente, com treinamento em todos os programas. 

 

Pelo presente termo RETIFICA-SE o descritivo do(s) item(s) abaixo descrito(s) do Processo Licitatório, que 

passa a vigorar da seguinte forma: 

ONDE SE LÊ: 

PPRA - PPRA ou Equivalente – Relatório de composição linear, com formato definido em lei, onde se estabelece o 

mapeamento dos riscos e as medidas para preveni-los de acordo com a NR 09. O documento deverá ser elaborado e 

assinado por Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Descrição e análise quantitativa e qualitativa dos 

riscos químicos, físicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho. Indicação, descrição detalhada dos EPIs 

necessários. Orientação sobre o uso correto e compra de EPIs. Orientação e acompanhamento de medidas de controle 

durante a vigência do programa. Orientação a elaboração dos mapas de risco e indicação do local para fixação. 

Descrição e análise física das seguintes unidades que compõem a estrutura do Município de Herval d’ Oeste: Gabinete 

do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria Municipal, Secretaria de Planejamento e Coordenação, Secretaria 

de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Econômico 

e Secretaria de Agricultura e Meio ambiente. 

LEIA-SE: 

PPRA - PPRA ou Equivalente – Relatório de composição linear, com formato definido em lei, onde se estabelece o 
mapeamento dos riscos e as medidas para preveni-los de acordo com a NR 09. O documento deverá ser elaborado e 
assinado por Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho ou Técnico em Segurança do Trabalho. Descrição e 
análise quantitativa e qualitativa dos riscos químicos, físicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho. Indicação, 
descrição detalhada dos EPIs necessários. Orientação sobre o uso correto e compra de EPIs. Orientação e 
acompanhamento de medidas de controle durante a vigência do programa. Orientação a elaboração dos mapas de risco e 
indicação do local para fixação. Descrição e análise física das seguintes unidades que compõem a estrutura do Município de 
Herval d’ Oeste: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria Municipal, Secretaria de Planejamento e 
Coordenação, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Agricultura e Meio ambiente. 
 
Em razão da retificação acima, altera-se a data de abertura do presente certame, conforme abaixo: 

 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO: 

Recebimento das propostas: do dia 30/07/2021 a partir das 08h30min até o dia 12/08/2021 às 09h00min. 
Abertura das propostas: dia 12/08/2021 às 09h10min 
Início da sessão de disputa de lances: dia 12/08/2021 às 09h10min. 

Referência de tempo: horário de Brasília (DF). 

 

 
 



 

 
Estado de Santa Catarina 
Município de Herval d’Oeste  
Gabinete do Prefeito 

 

 49 3554 0922 -  49 3554 0132 - : gabinete@hervaldoeste.sc.gov.br 

Rua Nereu Ramos, 389 – Centro  

Herval d’Oeste – SC – CEP 89610-000 

 
 

Informações: Setor de Compras e Licitações (49) 3554 0922 ou e-mail: 
rubens@hervaldoeste.sc.gov.br. 
 

Herval d'Oeste (SC), 29 de julho de 2021. 
 
 
 
 

MAURO SÉRGIO MARTINI 
Prefeito Municipal 
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