
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  18/2021 - PR

 ANEXO VI

92/2021

03/05/2021

03/05/2021

92/2021

Folha:  1/1

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  24/05/2021).

4049377

Código

UN

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Elaboração do LTCAT para todos os cargos do quadro de servidores da Prefeitura

Municipal de Aquidauana, com análises técnicas, interpretação dos resultados dos

levantamentos qualitativos e quantitativos e conclusão com embasamento técnico para

caracterização das atividades concluindo como insalubres ou não, emissão do Laudo

com art-anotação de responsabilidade técnica - Dentre esses valores estarão inclusos

despesas de : diárias, levantamentos qualitativos e quantitativos, refeições,

deslocamentos, testes, avaliações e outras necessidades que o processo exigir.

(04-04-9377)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

1,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 4049389 UN

Elaboração do PPRA para todos os cargos do quadro de servidores da Prefeitura

Municipal de Aquidauana a ser realizados por secretarias municipais, com análises

técnicas, interpretação dos resultados dos levantamentos qualitativa e quantitativa

emissão do documento base PPRA, com art-anotação de responsabilidade técnica -

Dentre esses valores estarão inclusos despesas de : diárias, levantamentos

qualitativos e quantitativos, refeições, deslocamentos, testes, avaliações e outras

necessidades que o processo exigir. (04-04-9389)

1,000                                                                                                       

3 4049392 UN

Elaboração do PCMSO para todos os cargos do quadro de servidores da Prefeitura

Municipal de Aquidauana, com análises técnicas dos riscos discriminados no PPRA,

indicação dos exames médicos complementares e emissão do documento base

PCMSO, com assinatura de médico do trabalho responsável pela elaboração - Dentre

esses valores estarão inclusos despesas de : diárias, levantamentos qualitativos e

quantitativos, refeições, deslocamentos, testes, avaliações e outras necessidades que

o processo exigir. (04-04-9392)

1,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

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

Carimbo e Assitura do Fornecedor


