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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 36/2022 

PREGÃO 08/2022 

Considerando que a partir de 03 de janeiro de 2022, as Normas Regulamentadoras nº 

01 e nº 02 passaram a vigorar com novas redações, respectivamente aprovadas em 09 e 10 

de março de 2020 pelas Portarias nº 6.730 e nº 6.735, retificamos as informações contidas 

no objeto e no Termo de Referência do Pregão 08/2022 que fazem menção ao antigo PPRA 

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tendo em vista que este fora substituído 

pelos PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e pelo GRO - Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais para atender ao que dispõem as referidas Portarias. Sendo assim, toda 

e qualquer referência ao PPRA presente no Edital 36/2022, Pregão 08/2022 deve ser 

remetida aos novos PGR e GRO, de modo que o item 08 do Termo de Referência, bem 

como o item 3 do Descritivo, presentes no Anexo 1 do Edital, devem ser considerados com 

os seguintes textos: 

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos e 
08 GRO Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - 

1 
( elaboração, implementação, gerenciamento, 
coordenação, inclusive com alterações, inclusões e 
atualizações) com elaboração de Mapa de Risco e 
do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. 

DESCRITIVO 

3. PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E 
GRO - GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS 

O programa deve conter o Planejamento e a Assistência Técnica a ser prestada no 

desenvolvimento da execução das ações preventivas a serem adotadas na Câmara Municipal 

de Taboão da Serra, em observância às prescrições normativas discriminados na NR -9 e 

NR-1, contemplando os seguintes serviços: a) Elaboração, Planejamento e Assistência 

Técnica no desenvolvimento da execução do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, 

contendo completa descrição das ações preventivas e deverá conter, no mínimo: objetivo, 

diretrizes básicas, metas, prioridades, estratégia e metodologia de ação - para / 
Estrada de São Francisco, 2013 -Jd. Wanda -Taboão da Serra- SP- CEP 06765-001 - Fone/Fax: 4788-9300. 

Visite o site da Câmara - http://www.camarataboao.sp.gov.br 



~ (J[:âmara Jfl!lunicípal bc í!l:aboão üa §s>erra 
~ Qestabo be ~ão ~aulo 

reconhecimento e avaliação - estabelecimento do nível de ação/monitoramento, registro e 

divulgação dos dados, vigência, responsabilidades, cronograma anual de metas e ações, 

avaliação do desenvolvimento do PGR, além de todas as exigências constantes da NR O 1 e 

da NR 09, quando cabível.; A elaboração do PGR deverá obedecer aos dispositivos da nova 

NR-01 (Portaria SEPRT nº 6.730/2020) e futuras atualizações, e, no que for aplicável, a NR 

09 (Portaria nº 6.735/2020A Contratada deverá auxiliar a Câmara Municipal de Taboão da 

Serra a fim de que atenda aos requisitos da NR 01, como: 1) Evitar os riscos ocupacionais 

que possam ser originados no trabalho .. 2) Identificar os perigos e possíveis lesões ou 

agravos à saúde. 2) Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. 3) Classificar 

os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. 4) 

Implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de 

prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1 da NR 01. 5) Coordenar a 

implementação do PGR direcionando aos responsáveis todas as medidas que se fizerem 

necessárias para garantir seu fiel cumprimento. 6) Informar aos trabalhadores sobre os riscos 

ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios necessários para 

prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. 7) Programar e aplicar 

treinamentos com objetivo de instruir os empregados expostos. 8) Propor soluções para 

eliminar / reduzir a exposição aos riscos. 9) Cumprir e fazer cumprir as normas internas de 

segurança e saúde ocupacional da contratante. A contratação deste item inclui inventário de 

riscos e plano de ação com todos os dados necessários. O objetivo do programa inclui o 

rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, à 

detecção de exposições a agentes nocivos ocupacionais, à definição da aptidão de cada 

trabalhador para exercer suas funções ou tarefas determinadas, à análise epidemiológica dos 

agravos à saúde, além de subsidiar decisões relacionadas à saúde do trabalhador. A 

elaboração do PGR deverá obedecer aos dispositivos da nova NR-01 (Portaria SEPRT nº 

6.730/2020) e futuras atualizações, e, no que for aplicável, a NR 09 (Portaria nº 6.735/2020). 

O PGR deverá contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos 

previstos na legislação de SST. 4.1.17.7 O PGR deverá ser estruturado em software ou 

plataforma WEB de gestão de SST, que permita acessar informações de forma 

individualizada por trabalhador, emitir relatórios, bem como conter elementos compatíveis, 

com a elaboração do LTCAT, de forma a subsidiar a elaboração do PPP, a geração da GFIP, 
além da transferência de dados conforme exigências do eSocial. A elaboração dos 

ocumentos técnicos que irão compor o PGR deverá ser realizada por equipe técnica 
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especializada composta, no mínimo, por três profissionais: necessariamente um Engenheiro 

de Segurança do Trabalho, preferencialmente com experiência em higiene ocupacional, e 

um Médico do Trabalho, podendo o terceiro ser um Técnico de Segurança do Trabalho ou 

outro profissional de nível superior com especialização na área de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST). O PGR deverá ser elaborado e implementado na Sede da Câmara Municipal 

de Taboão da Serra, contemplando todos os ambientes onde atuam os servidores. A 

elaboração e o planejamento do PGR deverão ser realizados de acordo com o cronograma 

estabelecido com a Câmara Municipal de Taboão da Serra em reuniões na modalidade 

virtual ou presencial, contendo completa descrição das ações preventivas a serem realizadas, 

as fases de execução do PGR, a definição dos critérios e procedimentos para a avaliação de 

risco, bem como o diagnóstico de conformidade legal referente às normas de SST. A 

Contratada deverá realizar visitas técnicas de reconhecimento das características das 

atividades desempenhadas pela Câmara Municipal de Taboão da Serra para elaboração da 

primeira Versão do Inventário de Riscos ocupacionais (levantamento preliminar de perigos). 

Deverá ser adotada a matriz de risco como ferramenta de avaliação de riscos. Para a 

avaliação ergonômica preliminar, a Contratada deverá documentar as condições de trabalho 

inadequadas com fotografias, nas quais apareça o trabalhador executando as atividades 

consideradas de alta exigência. Indicar as formas de introduzir e disciplinar, através de 

normas e treinamentos, o uso consciente dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's). 

Orientar os trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das 

medidas de prevenção. A segunda versão do Inventário de Risco deverá ser elaborada para a 

unidade em que se verifique a necessidade de avaliações detalhadas e mensurações dos 

riscos indicados na primeira versão do Inventário de Risco. Devem integrar o Inventário de 

Risco Ocupacional, nesse caso, além das informações já previstas da nova NR-01, o 

certificado de calibração dos aparelhos utilizados e a norma cuja metodologia foi utilizada 

na mensuração do agente nocivo. Deverá ser indicado ainda: Instrumentos utilizados: Tipo 

do equipamento, Marca, Modelo; Calibração: Inicial e Final; Horários: Inicial (h), Final (h); 

Metodologia; Tipo de Exposição: Habitual e Permanente(Sazonal), Habitual e Intermitente 

(Eventual); Tempo de Exposição: Diário (h), 30 Semanal (dia), Mensal (semana); Dose(%), 

Valor Medido; Limite de Tolerância; Nível de Ação; Possíveis danos à saúde; Fonte 

geradora; Trajetória e meio de propagação. O Inventário de Risco deverá ser avaliado de 

forma contínua, devendo a Contratada apresentar relatório gerencial bimestral, com a 

indicação das alterações previstas e implementadas. O Relatório de Gestão deverá conter 
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informações relativas à eficácia das medidas preventivas adotadas, as visitas presenciais 

realizadas, avaliação de risco, o monitoramento e a adequação dos ambientes de trabalho. 

Ao final do contrato, a Contratada deverá apresentar um relatório final compilando todas as 

informações de gestão do PGR. A Contratada deverá redigir os documentos do PGR 

atendendo aos itens obrigatórios da nova NR-01, aos requisitos do eSocial, no que tange às 

informações dos eventos de SST, fornecendo os dados em meio eletrônico, conforme 

exigidos pelos órgãos fiscalizadores. O PGR deverá ser entregue, no máximo, até 90 

(noventa) dias após a solicitação da Câmara Municipal de Taboão da Serra, em arquivo 

eletrônico em formato editável e em PDF. Deverá ser entregue 1 (uma) cópia impressa, 

devidamente assinada e encadernada e com capa de PVC transparente. A Contratada deverá 

disponibilizar acesso ao software ou plataforma WEB de SST para a CSPS, para fins de 

gestão do contrato e auditorias de órgãos fiscalizadores. 4.1.17.28 Os documentos previstos 

nas NRs deverão ser emitidos e armazenados em meio digital com certificação digital 

emitida no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), normatizada 

por lei específica. A contratada deverá elaborar e emitir o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP. e os Mapas De Risco de acordo com os normativos NR 9 e NR 5. 

Os Mapas de Risco deverão ser elaborados partir do levantamento da situação atual de cada 

ambiente e reavaliados sempre que houver alteração de layout no ambiente de trabalho. O 

Mapa de Riscos tem como objetivos: reunir as informações necessárias para estabelecer o 

diagnóstico da situação de segurança e saúde do trabalhador na empresa e possibilitar, 

durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem 

como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Os Mapas de Risco deverão 

ser afixados em cada local analisado, de forma claramente visível e de fácil acesso para os 

trabalhadores. f) Os Mapas de Riscos deverão ser entregue, no máximo, até 90 (noventa) 

dias após a Ordem de Serviço - OS, em arquivo eletrônico (Auto CAD ou similar) em 

formato PDF. Deverá ser entregue, no mínimo, 1 (uma) cópia impressa, devidamente 

assinada, no setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Taboão da Serra. 

Taboão da Serra, 22 de setembro de 2022 

Chefe de Compras, Licitações e Contratos 
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informações relativas à eficácia das medidas preventivas adotadas, as visitas presenciais 

realizadas, avaliação de risco, o monitoramento e a adequação dos ambientes de trabalho. 

Ao final do contrato, a Contratada deverá apresentar um relatório final compilando todas as 

informações de gestão do PGR. A Contratada deverá redigir os documentos do PGR 

atendendo aos itens obrigatórios da nova NR-01, aos requisitos do eSocial, no que tange às 

informações dos eventos de SST, fornecendo os dados em meio eletrônico, conforme 

exigidos pelos órgãos fiscalizadores. O PGR deverá ser entregue, no máximo, até 90 

(noventa) dias após a solicitação da Câmara Municipal de Taboão da Serra, em arquivo 

eletrônico em formato editável e em PDF. Deverá ser entregue 1 (uma) cópia impressa, 

devidamente assinada e encadernada e com capa de PVC transparente. A Contratada deverá 

disponibilizar acesso ao software ou plataforma WEB de SST para a CSPS, para fins de 

gestão do contrato e auditorias de órgãos fiscalizadores. 4.1.17.28 Os documentos previstos 

nas NRs deverão ser emitidos e armazenados em meio digital com certificação digital 

emitida no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (!CP-Brasil), normatizada 

por lei específica. A contratada deverá elaborar e emitir o Perfil Profissiográfico 

Previdenciário - PPP. e os Mapas De Risco de acordo com os normativos NR 9 e NR 5. 

Os Mapas de Risco deverão ser elaborados partir do levantamento da situação atual de cada 

ambiente e reavaliados sempre que houver alteração de layout no ambiente de trabalho. O 

Mapa de Riscos tem como objetivos: reunir as informações necessárias para estabelecer o 

diagnóstico da situação de segurança e saúde do trabalhador na empresa e possibilitar, 

durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem 

como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Os Mapas de Risco deverão 

ser afixados em cada local analisado, de forma claramente visível e de fácil acesso para os 

trabalhadores. f) Os Mapas de Riscos deverão ser entregue, no máximo, até 90 (noventa) 

dias após a Ordem de Serviço - OS, em arquivo eletrônico (Auto CAD ou similar) em 

formato PDF. Deverá ser entregue, no mínimo, 1 (uma) cópia impressa, devidamente 

assinada, no setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Taboão da Serra. 

Chefe de Compras, Licitações e Contratos 
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