AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE COM COTA RESERVA DE 25% PARA ME/EPP – LEI Nº 147/2014
O
Pregoeiro
do
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
PARA
O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ CODREN, torna público RETIFICAÇÃO E REABERTURA de processo, que fará realizar em
novo horário e nova data, para às 08h30min do dia 03 de Fevereiro de 2020, na Sala de
Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, n° 200, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau
Braz, Estado do Paraná, diante de aviso de suspensão publicado à fl. 275 da Edição nº 1909
do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, datado de 18 de Dezembro de 2019 e à fl. 50
da Edição nº 10587 do Diário Oficial do Estado do Paraná, datado de 18 de Dezembro de
2019, devido impugnação apresentada pela empresa Preven Med Saúde Ocupacional Ltda,
proveniente do Edital de Pregão Presencial nº 006/2019, o qual tem por objeto Registro de
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na elaboração,
implementação e desenvolvimento dos seguintes programas: Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT; assim como
a realização de consultas clínicas ocupacionais; prestação de serviços de perícia médica
individual para efeitos de concessão, manutenção ou suspensão de benefícios por
invalidez, mediante emissão de laudo médico oficial circunstanciado, devendo a mesma
ser realizada por junta médica quando da necessidade; com o objetivo de efetuar
consultas e perícias em servidores lotados no Consórcio Intermunicipal Para o
Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN bem como
nos Municípios consorciados, quando da necessidade dos mesmos, no decorrer do
período de 12 (doze) meses.
O Pregoeiro, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO
apresentada pela empresa supracitada, de modo a realizar as devidas alterações conforme as
razões da impugnante.
As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos
interessados, para consulta, no Departamento de Licitações desta municipalidade.
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital RETIFICADO, poderá ser
examinada no endereço supramencionado a partir do dia 17 de Janeiro de 2020 no horário
comercial, ou acessar através do site do município, www.codren.org.
Wenceslau Braz – PR, 15 de Janeiro de 2020.
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Pregoeiro
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