
 

QUESTIONAMENTO Nº 01 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 10/2021 – RPE 
 
Objeto: Contratação de serviço especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho. 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. As perguntas e as respostas seguem abaixo:  
 
Através deste, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
 
1 - PCMSO – A Contratante possui exames complementares, caso sim, quais 
exames e qual a volumetria em cada cidade? Ex: Audiometria, acuidade visual, 
entre outros. 
 
RESPOSTA: Atualmente estão previstos apenas exames clínicos. 
 
 
2 - PCMSO – Os exames poderão ser realizados através de clínicas parceiras e 
credenciadas? 
 
RESPOSTA: Sim, desde que obedecidos as condições do item 12.19 a 12.20 do 
Termo de Referência, referente a subcontratação, conforme transcrito a seguir: 
 

12.19. É vedada a subcontratação parcial do objeto, ou a cessão ou transferência 
total ou parcial do contrato, a quem não atenda as condições de habilitação e sem 
prévia autorização da Administração.  
12.19.1. Ressalvando o disposto no item 12.19, será admitida eventual 
subcontratação de profissionais para a realização de serviços, cabendo a 
CONTRATADA a integral responsabilidade pela execução, bem como arcar com o 
cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
12.19.1.1. Serão aceitas subcontratações para a prestação de serviço objeto deste 
processo licitatório, até o limite de 30% (trinta por cento), em conformidade ao 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da Cohapar. A LICITANTE, em 
qualquer situação, é a única e integral responsável pelo fornecimento global do 
objeto, incluindo o cumprimento de todos os requisitos, serviços, prazos, garantias e 
obrigações descritos no Edital, sem qualquer diferenciação entre os itens de 
fornecimento próprio e aqueles oriundos de subcontratações. Em hipótese nenhuma 
haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os subcontratados. 
12.20. Não será admitida a fusão, cisão ou incorporação e a associação da 
CONTRATADA com outrem, nos casos em que resulte prejuízo para a Cohapar, 
demonstrado em regular procedimento administrativo. 
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3 - PCMSO – Há a possibilidade de realização dos exames clínicos através da 
telemedicina? Pelo menos para as unidades fora de Curitiba 
 
RESPOSTA: Não. 
 
 
4 - PPRA/PGR – Para as unidades fora de Curitiba, as visitas técnicas poderão 
ser realizadas por técnicos de segurança do trabalho próprios ou parceiros sob 
total supervisão e responsabidade da CONTRATADA? 
 
RESPOSTA: Sim, desde que atendidas as condições referentes a 
subcontratações, conforme itens 12.19 a 12.20 e 11 do Termo de Referência, 
citados na resposta da questão 2 acima. 
 
 
5 - LTCAT – Insalubridade - Periculosidade – Para as unidades fora de Curitiba, 
as visitas técnicas poderão ser realizadas por técnicos de segurança do trabalho 
próprios ou parceiros sob total supervisão e responsabidade do engenheiro de 
segurança da CONTRATADA? 
 
RESPOSTA: Sim, desde que atendidas as condições referentes a 
subcontratações, conforme itens 12.19 a 12.20 e 11 do Termo de Referência, 
citados na resposta da questão 2 acima. 
 
 
6 - AET – Para as unidades fora de Curitiba, as visitas técnicas poderão ser 
realizadas por técnicos de segurança do trabalho próprios ou parceiros sob 
total supervisão e responsabidade do ergonomista da CONTRATADA? 
 
RESPOSTA: Sim, desde que atendidas as condições referentes a 
subcontratações, conforme itens 12.19 a 12.20 e 11 do Termo de Referência, 
citados na resposta da questão 2 acima. 
 
 
7 - LTCAT – Insalubridade – Periculosidade - Será necessário avaliações 
quantitativas para conclusão dos laudos? (dosimetrias, quantificação de 
agentes químicos, vibração, calor)? 
 

627
92

Assinatura Simples realizada por: Elizabete Maria Bassetto em 12/08/2021 11:19. Inserido ao protocolo 16.896.341-6 por: Harisson Guilherme Francoia em: 12/08/2021
11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: a037799164eda3192745640bf0458595.



 

RESPOSTA: Atualmente a Cohapar não possui LTCAT. O LTCAT a ser elaborado 
deverá observar as disposições do Termo de Referência e as normas técnicas 
pertinentes. 
 
 
 
8 - LTCAT – Insalubridade - Periculosidade - Caso seja necessário avaliações 
quantitativas 
a.       quais são os agentes? 
b.       qual a quantidade de pontos? 
c.       qual a localidade? 
d.       A contratante irá fornecer os resultados das avaliações à contratada, caso 
já tenha realizado? 
 
RESPOSTA: Consoante resposta da questão 7, a Cohapar não possui LTCAT. 
 
 
9 - LTCAT – Insalubridade – Periculosidade – Poderá ser emitido 01 ART para 
todas as unidades? 
 
RESPOSTA: A empresa deverá atender às disposições técnicas do Conselho de 
Classe pertinente. 
 
 
10 - A Contratante possui algum sistema de gestão de informações para 
utilização da contratada? 
 
RESPOSTA: Não. 
 
 
11 - Será necessário migração de base do antigo fornecedor de dados digitais? 
 
RESPOSTA: Favor esclarecer a quais dados digitais se refere? 
 
 
12 - Será necessário interface de sistemas? Em caso positivo, qual sistema? 
 
RESPOSTA: Sim, a Contratante utiliza o sistema TOTVS/Protheus. 
 
 
13 - Para entrada de acesso as unidades, é necessário realizar integração? É 
exigido alguma documentação especifica para acesso? Caso sim, qual? 
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RESPOSTA: Atualmente é exigida identificação do profissional. 
 
 
14 - Onde os prontuários fisícos estão armazenados atualmente? 
 
RESPOSTA: São de responsabilidade da atual Contratada. 
 
 
15 - O lançamento dos atestados será de responsabilidade da Contratada? 
 
RESPOSTA: Não, são de responsabilidade da Contratante. 
 
 
16 - A elaboração do cronograma de visitas será de responsabilidade da 
Contratada? Datas e rota. 
 
RESPOSTA: Sim. 
 
 
17 - Referente aos exames, alguma particularidade para relatório de medição e 
faturamento? 
 
RESPOSTA: Os pagamentos devem estar conforme o item 15, das condições de 
pagamento. 
 
 
18 - Há programas em estoque, ou seja, com vigências já vencidas? Caso 
positivo, qual a volumetria? 
 
RESPOSTA: Favor esclarecer o questionamento. 
 
 
19 - Existe alguma particularidade para o arquivo físico e eletrônico? 
 
RESPOSTA: Não. 
 
 
20 - Quando PPP passivo, a empresa irá disponibilizar o histórico laboral 
anterior à vigência do contrato? 
 
RESPOSTA: Sim. 
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21 - Qual é a expectativa de volumetria de novas unidades mês ou ano durante 
o contrato? 
 
RESPOSTA: Favor esclarecer o questionamento. 
 
 
22 - Haverá necessidade de visita técnica ou de realização de avaliações 
quantitativas em períodos diferenciados de horário comercial (8 às 18 horas)? 
Caso positivo, especificar detalhadamente. 
 
RESPOSTA: Não. 
 
 
23 - Qual a expectativa de convocação de periódicos por parte da contratada 
(ativa ou passiva)? 
 
RESPOSTA: Os periódicos devem ser convocados conforme definição do 
PPRA/PCMSO. 
 
 
24 - Há estoque de periódicos em atraso? Qual a volumetria? 
 
RESPOSTA: Sim, 20 exames periódicos. 
 
 
25 - Atualmente, a contratante paga adicionais de insalubridade e 
periculosidade já definidos aos funcionários? 
 
RESPOSTA: Não. 
 
 
26 - Em relação ao e-social, qual a expectativa da Contratante quanto a 
responsabilidade da mensageria? 
 
RESPOSTA: A princípio a Cohapar vai encaminhar as informações ao e-social. 
 
 
27 - A contratante possui expectativa de realizar Laudo PCD? Caso positivo, em 
qual linha de preço entraria? 
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RESPOSTA: Não. 
 
 
28. - Qual o turnover? 
 
RESPOSTA: Não há previsão de concurso público, deste modo a entrada de 
novos colaboradores está baseada nos Cargos em Comissão (45) que são de 
livre nomeação/exoneração e menores aprendizes (9) com contratos 
temporário de trabalho, e possíveis pedidos de demissão dos funcionários 
efetivos. 
 
 
29 - Caso a Contratante ultrapasse a quantidade de exames solicitada (500), 
como deverá ser realizado a cobrança? 
 
RESPOSTA: Antes de ultrapassar deverá ser feito aditivo ao quantitativo de 
exames. 
 
 
Curitiba, 12 de agosto de 2021. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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