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ESCLARECIMENTO II 
 
 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA SESI Nº 100/2018 
 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 

edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
PERGUNTA 01: 
1) Dadas as características regionais, mais de 80% das empresas destinadas ao licitado, são 

pequenas, com até 10 funcionários, portanto apesar de desobrigado, conforme a nr-7, os Relatórios 

Anuais e Relatórios Anuais do PPPA, serão emitidos para empresas com até 10 funcionários? 

Justificamos: Se os referidos relatórios anuais não forem emitidos para estas empresas até 10 

funcionários, 29% do valor total destinado ao licitado não acontecerá. 

- Qual o percentual de empresas com até 10 funcionários do total a ser atendido ? 

- O percentual de participação na remuneração do Relatórios Anual do PCMSO de 16% e do Relatório 

Anual do PPPA de 13% poderá ser revisto ? 

RESPOSTA 01: 

A demanda dos Relatórios Anuais é de atendimento a legislação (conforme tabela abaixo). 
Quanto ao PPPA, a questão não está ligada a quantidade de funcionários das empresas e sim a 
presença de ruído como agente de risco. 
 
Programa - PCMSO Relatório Anual 

PCMSO 
Programa - PPPA Relatório Anual PPPA  

Sempre que trabalhador 
CLT 
Independente Grau de 
Risco e Nº trabalhadores 

Desobrigado: 
Grau de risco: 
1 e 2 até 25 
trabalhadores  
2 e 3 até 10 
trabalhadores  

Empresa com 
trabalhadores 
expostos à 
riscos: ruído dose > 
0,5,químico, 
vibração. 

Desobrigado: 
Grau de risco: 
1 e 2 até 25 
trabalhadores  
2 e 3 até 10 
trabalhadores  

  
 
  
- Qual o percentual de empresas com até 10 funcionários do total a ser atendido ? Média de 35% 
  
- O percentual de participação na remuneração do Relatórios Anual do PCMSO de 16% e do Relatório 
Anual do PPPA de 13% poderá ser revisto ? Não 
 

 

 
PERGUNTA 02: 
Favor informar se os anexos abaixo precisam ser inclusos juntamente com os documentos? 

ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO   

ANEXO X– VERIFICAÇÃO TÉCNICA – LOTES DE SST E EXAMES LABORATORIAIS: 

RESPOSTA 02: 

Informamos que o Anexo VII é parte integrante, caso seja consorciada, com as demais documentações 

das empresas consorciadas. 

Quanto ao Anexo X, trata-se de documento informativo, uma vez que a área técnica tomará como base 

de analise da proponente arrematante. 
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PERGUNTA 03: 
No lote 2, a proposta de preço deverá colocar apenas o valor da referência para o lote? 

 Valor de Referência - Laboratório % de Desconto 

Categoria     

Laboratório CH                       0,26 

RESPOSTA 03: 

O Lote 02 ele traz o valor de CH, sendo assim, deverá ser apresentado o valor de CH proposto pela 

proponente participante. Caso essa indique percentual de desconto, o mesmo será aplicado no ato da 

licitação sobre o CH informado. 

 
 
 
 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


