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Diretoria de                   
Origem 

 

Data: 08/07/2021 

 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria 
Executiva 

 

Data:_____/_______/_______ 

 

 

Ata nº _______/__________ 

 

1.  PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de Dispensa de Licitação com 

fulcro no art. 29, Inciso II da Lei 13.303/2016, a empresa LIDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. 

(CNPJ: 02.841.113/0001-45) para prestação de serviços em Medicina do Trabalho e Saúde 

Ocupacional em Engenharia de Segurança do Trabalho relacionados à elaboração/renovação do 

PPRA (NR-09), PCMSO (NR-07), Laudos de Insalubridade e Periculosidade (NR-16), Perfil 

Profissiográfico Previdenciário, Mapa de Risco (NR-05) e exames médicos ocupacionais, para 

atendimento à legislação pertinente e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. O valor máximo global para contratação será de R$ 36.908,00 (trinta e seis mil, 

novecentos e oito reais). Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses. 

 

2.  HISTÓRICO 

Trata-se de serviço para atendimento ao disposto nos Programas de Medicina do Trabalho, 

Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, fundamental para a construção e manutenção da 

qualidade de vida dos trabalhadores, com o objetivo atuar de maneira preventiva, por meio de 

ações que visam eliminar ou atenuar os riscos ocupacionais, bem como as causas de mal-estar 

no ambiente de trabalho.  

De acordo com a legislação vigente, o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional e o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais são obrigatórios para os 

órgãos públicos da administração direta e indireta, órgãos dos poderes legislativo e judiciário, 

assim como para empresas privadas e públicas que possuam empregados regidos pela CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho, razão pela qual solicita-se a contratação ora indicada. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Relatório Técnico DAC.002.2021 e anexos, apresentam as justificativas necessárias para a 

contratação proposta. 
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4. RECURSOS FINANCEIROS 

Os Recursos Financeiros relativos a esta contratação são próprios e estão previstos na rubrica 

“Outros” no item “Contratos e Materiais” do Orçamento Plurianual 2021-2025 da Mata de Santa 

Genebra, conforme demonstrado na Requisição de Compra, anexa à PRD. 

 

5. PARECER JURÍDICO 

Seguindo a orientação do TCE/PR, o Relatório Técnico, juntamente com seus anexos, e a Minuta 

do Contrato, foram encaminhados ao jurídico para análise e parecer acerca da juridicidade das 

suas disposições, sendo emitido o Parecer Jurídico MSG.049.2021, que concluiu pela 

possibilidade da contratação pretendida, uma vez que preenchidos os requisitos legais para tanto, 

considerando também que a razão da escolha da contratada se fundamenta na economicidade e 

vantajosidade da proposta da empresa LÍDER SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. 

 

6. CHECKLIST DE COMPLIANCE 

Previamente à inclusão na pauta da Reunião da Diretoria Executiva, a PRD, juntamente com seus 

anexos, será encaminhada à Diretoria de Administração e Compliance, para elaboração de 

despacho, atestando o cumprimento dos requisitos para inclusão do assunto na REDIR 

 

7. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, a Diretoria de Administração e Compliance da MSG, propõe-se a Diretoria 

Executiva da MSG, a aprovação da contratação da empresa LIDER SAÚDE OCUPACIONAL 

LTDA. (CNPJ: 02.841.113/0001-45), para a prestação de serviços em Medicina do Trabalho e 

Saúde Ocupacional em Engenharia de Segurança do Trabalho para elaboração/renovação do 

PPRA (NR-09), PCMSO (NR-07), Laudos de Insalubridade e Periculosidade (NR-16), Perfil 

Profissiográfico Previdenciário, Mapa de Risco (NR-05) e exames médicos ocupacionais, em 

conformidade com a legislação pertinente e as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro 

no artigo 29, inciso II, da Lei 13.303/2016. O valor máximo global para contratação será R$ 

36.908,00 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais). Prazo de vigência contratual será de 12 

(doze) meses. 

8. ANEXOS 

8.1. Relatório Técnico DAC.002.2021; 

8.1.1. Anexo I – Termo de Referência.DAC.006/2021 

8.1.2. Anexo II – Proposta Líder Saúde 

8.1.3. Anexo III – Proposta UNICORP 

8.1.4. Anexo IV – Proposta MEDNET 

8.1.5. Anexo V – Proposta DLC OCUPACIONA. 

8.2. Requisição de compras DAC 003.2021 

8.3. Minuta do Contrato. 

8.4. Parecer Jurídico MSG.049/2021 - Contratação Direta - Saúde e Segurança 
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