
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO N. º 057/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 022/2017 
– CONTRATAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL, 
REALIZANDO AÇÕES, OFERECENDO SUBSÍDIO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

SAÚDE DE SEGURANÇA OCUPACIONAL. 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde, através do seu Presidente, torna público, para conhecimento dos 
interessados, a retificação do edital, em razão de interesse público.  
 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I “6.7.2” E MINUTA DO CONTRATO ANEXO X “3.7.2” 

 Onde se lê:  
 

 Elaborar e implementar PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS 

PERFUROCORTANTES; de acordo com anexo III da NR 32. Sendo elaboração, implementação, 

atualização e execução conjunta entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, da Comissão gestora 

multidisciplinar, com objetivo de, reduzir os riscos de acidentes com materiais perfuro cortantes, 

com probabilidade de exposição a agentes biológicos. Sempre que aplicável deve ser constituída 

pelos seguintes membros; 

a) Empregador, representante legal ou representante da direção do serviço de saúde; 

b) Representante do serviço especializado em segurança do trabalho e medicina 

ocupacional; 

c) Vice-presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes); 

d) Representante da comissão de controle de infecção hospitalar;  

e) Direção de enfermagem; 

f) Direção clínica; 

g) Responsável pela elaboração e implementação do PGRSS-Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde; 

h) Representante da central de material e esterilização; 

i) Representante do setor de compras; e 

j) Representante do setor de padronização de material. 

 
 Elaborar e implementar o PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA; para os serviços de 

radiodiagnósticos aprovado pela Vigilância Sanitária e de acordo com a NR 32, item 32.4 seus 

subitens e alíneas. No que couber aos serviços e atividades desenvolvidas no CONIMS. 

Leia–se: 

 Elaborar o PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS 

PERFUROCORTANTES; de acordo com anexo III da NR 32. Sendo elaboração, atualização e 

execução conjunta entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, da Comissão gestora multidisciplinar, 

com objetivo de, reduzir os riscos de acidentes com materiais perfuro cortantes, com 

probabilidade de exposição a agentes biológicos. Sempre que aplicável deve ser constituída pelos 

seguintes membros; 

a) Empregador, representante legal ou representante da direção do serviço de saúde; 

b) Representante do serviço especializado em segurança do trabalho e medicina 

ocupacional; 

c) Vice-presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes); 
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d) Representante da comissão de controle de infecção hospitalar;  

e) Direção de enfermagem; 

f) Direção clínica; 

g) Responsável pela elaboração e implementação do PGRSS-Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde; 

h) Representante da central de material e esterilização; 

i) Representante do setor de compras; e 

j) Representante do setor de padronização de material. 

 

 Elaborar o PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA; para os serviços de radiodiagnósticos 

aprovado pela Vigilância Sanitária e de acordo com a NR 32, item 32.4 seus subitens e alíneas. 

No que couber aos serviços e atividades desenvolvidas no CONIMS. 

 
Em razão da decisão acima, a fim de atender o art. 21, § 4º, da Lei Federal n. º 8.666/93, altera-se a 
abertura do certame para o dia 11/07/2017, às 10hs, na sede do CONIMS, sito a Rua Afonso 
Pena, n. º 1902, Bairro Anchieta na cidade de Pato Branco/PR, sendo que estará recebendo os 
envelopes com os documentos de habilitação e com as propostas até às 09h:00min do mesmo 

dia. 
O Edital Retificado na integra encontra-se disponível nos sites: 
www.conims.com.br/www.diariomunicipal.com.br  

 
 

Altair José Gasparetto 
Presidente 
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