
 

RUA EXPEDICIONÁRIOS, 200, CENTRO, WENCESLAU BRAZ – PARANÁ – CEP: 84.950-000. E-MAIL – 
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AVISO DE LICITAÇÃO – SUSPENSÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
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 Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território 

Divisa Norte do Paraná - CODREN, através do pregoeiro informa que devido a 

questionamento de proponente interessada no objeto do Edital do Pregão Presencial 
supracitado, com sessão pública agendada para o dia 19 (dezenove) de Dezembro de 2019 às 
08h30min, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, n° 200, Centro, CEP 
84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, foi SUSPENSA, para análise de impugnação. 

Informa ainda que a nova data de abertura do certame será posteriormente divulgada e 
comunicada a todos, conforme prevê a legislação. Maiores informações no Consórcio 
Intermunicipal Para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - 
CODREN, sito a Rua Expedicionários, n.º 200, Centro, Wenceslau Braz/PR, no horário das 
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo telefone (43) 3528-3310, nos 
mesmos horários. Junte-se ao procedimento.  

 
Publique-se,  

 
 

Wenceslau Braz-PR, 17 de Dezembro de 2019. 
 
 

Maicon Henrique da Silva 
Pregoeiro 


