
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 “6.7.1” E “6.7.6”E CONSEQUENTENTE A RESPECTIVA 

MINUTA CONTRATUAL 

 Onde se lê:  
6.7.1  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – NR9 de acordo com a 
portaria 3.214/78 e suas revisões. 

 DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA: 

a) Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

d) Implementação das medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

e) Monitoramento da exposição aos riscos; 

f) Registro e divulgação dos dados. 

 
6.7.6. Normas Regulamentadoras 

 Elaboração de Mapas de riscos – NR5; 

 Organização, implantação e curso da CIPA em conformidade com a NR5; 

 Adequação e implantação de EPI’s em conformidade com a NR6; 

 Prevenção de combate a Incêndios em conformidade com a NR23; 

 Assessoramento em projetos de novas instalações, reformas ou ampliações; 

 Declaração de Instalações e legalização junto ao CBMERJ em conformidade com a 

NR2. 

 Elaboração e implementação da gestão de saúde e segurança em serviços de saúde 

NR 32. 

Leia–se: 

6.7.1  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – NR9 de acordo com a 
portaria 3.214/78 e suas revisões. 

 DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA: 

a) Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

d) Monitoramento da exposição aos riscos; 

e) Registro e divulgação dos dados. 

 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 

6.7.6. Normas Regulamentadoras 

 Elaboração de Mapas de riscos – NR5; 

 Organização, implantação e curso da CIPA em conformidade com a NR5; 

 Adequação e implantação de EPI’s em conformidade com a NR6; 

 Prevenção de combate a Incêndios em conformidade com a NR23; 

 Assessoramento em projetos de novas instalações, reformas ou ampliações; 

 Elaboração da gestão de saúde e segurança em serviços de saúde NR 32. 

 
Mantem-se a abertura do certame para o dia 11/07/2017, às 10hs, na sede do CONIMS, sito 
à Rua Afonso Pena, nº 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 
9h00min (nove) horas do mesmo dia. 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas, itens e condições do Edital em epígrafe, que não 
foram modificados pelo presente Edital de Retificação. 
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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