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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 037-2019 - ATUALIZAÇÃO PPRA E LTCAT

UF:
Município:
Entidade:

MG
CORREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:26/07/2019

Modalidade:

Inciso:

Pregão Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 12/08/2019 12:30:00

PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO

Abertura: 12/08/2019 12:30:00 Proposta: 12/08/2019 12:30:00

000037

Menor Preço - Item

000069/2019

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO/REVISÃO DE PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO.

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 000023536 ATUALIZAÇÃO DO PPRA(PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS)SERVIC 1.0000C

Especificação: Atualização do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) conforme NR 09 e 32. 
a) Fornecimento de cronograma do PPRA por meio de documentos, aperfeiçoando os registro de dados para fazer o relatório técnico de desenvolvimento do 
PPRA.
b) O PPRA deve  ser atualizado de acordo com a NR 09, deixando clara a identificação dos EPI's e suas especificações técnicas (CA - Certificado de Aprovação);  
  
c) O PPRA deve ter todos os itens previstos na NR 09 quanto à identificação de riscos ambientais e quando serão usados;
d) No PPRA devem estar inclusos os meios técnicos de levantamento ambiental:
1. Os métodos de analisar os agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO;
2. Os limites de tolerância estabelecidos pela NR 15 e seus anexos, ou, na ausência destes, os limites estebelecidos pela ACGIH - American Conference of 
Governamental Industrial Hygienists; 
3. Outros meios de análise adotados, sendo obrigatório que estejam definidos por órgão nacional ou internacional devidamente identificado no PPRA;
e) O PPRA deve apresentar todos os resultados das avaliações quantitativas em sua capacidade, também como anexo ao PPRA: 
1. Relatório técnico;
2. RT - Responsabilidade Técnica do profissional ou empresa;
3. Memórias de cálculo;
4. Histogramas;
5. Datas de realização;
6. Tempos de exposição;
7. Tempos de coleta/amostragem;
8. Descrição das condições climáticas em que fizeram as avaliações;
9. Certificados de análises laboratoriais das amostras coletadas;
10. Critérios técnicos adotados;
11. Métodos de avaliação;
12. Detalhamento dos instrumentos usados pelos servidores.
13. Descrição detalhada das condições de exposição apuradas.
14. Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ de acordo com a NR 09 quanto de implantar o PCMSO conforme a NR 07. 
f) Avalição de riscos e da exposição a agentes químicos utilizados nas atividades dos agentes de endemias; 
g) Acompanhar as alterações do mobiliário nas áreas administrativas e avaliar os níveis de iluminação de todos postos de trabalho.
h) Implantar os Programas de Biossegurança nas unidades de Saúde da CONTRATANTE.

Renovação do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho)
a) Descrição detalhada de todas as atividades exercidas, do espaço de trabalho e dos equipamentos usados pela CONTRATANTE.
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b) Identificação dos riscos ocupacionais e de seus agentes prejudiciais.
c) Avaliação dos agentes que prejudicam a saúde dos servidores, com equipamentos adequados e devidamente regulados e análises laboratoriais.
d) Estudo da eficácia dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), quando usados.
e) Avaliar a insalubridade, a periculosidade e o percentual de pagamento e enquadramento com relação à aposentadoria especial (INSS), seguindo a NR 15, 
onde em cada resultado relacionado a concessão ou não desses direitos deverá ter a assinatura do responsável técnico legal pela elaboração do LTCAT.
f) Identificação da empresa: razão social, endereço, CNPJ, área em que atua de acordo com o Quadro I da NR 04 e qual o Grau de Risco da mesma, número de 
trabalhadores, horários de trabalhos e turnos.
g) Nome e identificação profissional do responsável pela elaboração do laudo, informando ART, NIT, PIS/PASEP e o número de registro no conselho de sua 
classe profissional.

00002 000024080 ATUALIZAÇÃO DO LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO 
TRABALHO)

SERVIC 1.0000C

Especificação: Atualização do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho)
a) Descrição detalhada de todas as atividades exercidas, do espaço de trabalho e dos equipamentos usados pela CONTRATANTE.
b) Identificação dos riscos ocupacionais e de seus agentes prejudiciais.
c) Avaliação dos agentes que prejudicam a saúde dos servidores, com equipamentos adequados e devidamente regulados e análises laboratoriais.
d) Estudo da eficácia dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), quando usados.
e) Avaliar a insalubridade, a periculosidade e o percentual de pagamento e enquadramento com relação à aposentadoria especial (INSS), seguindo a NR 15, 
onde em cada resultado relacionado a concessão ou não desses direitos deverá ter a assinatura do responsável técnico legal pela elaboração do LTCAT.
f) Identificação da empresa: razão social, endereço, CNPJ, área em que atua de acordo com o Quadro I da NR 04 e qual o Grau de Risco da mesma, número de 
trabalhadores, horários de trabalhos e turnos.
g) Nome e identificação profissional do responsável pela elaboração do laudo, informando ART, NIT, PIS/PASEP e o número de registro no conselho de sua 
classe profissional.

Observações:Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho para atualização do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do 
LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) e, sempre que necessário, realizar uma análise global prevista na NR-09, com Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), para atender às necessidades do Município de Córrego Fundo/MG.

------------------------------
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