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ARAUCÁRIAApoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Paraná

Curitiba, 26 de março de 2019.

limo. Presidente,
Sr. Ramiro Wahrhaftig

Solicitamos autorização para dar início a contratação, na modalidade de 
dispensa de licitação, da aquisição de 30 cadeiras de base giratória com regulagem 
de altura, de encosto e dos braços, com base preferencialmente em alumínio e 
acabamento em courino preto e que atenda normas de ergonomia da ABNT, no 
va/orde até R$ 16.170,00 (dezesseis mil cento e setenta reais).

JUSTIFICATIVA

Com a implementação do sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial do Governo Federal, todas as 
empresas, no território nacional, têm como obrigação legal a elaboração e 
implementação dos programas de Saúde e Segurança no Trabalho - SST. As 
informações sobre SST a serem prestadas ao eSocial envolvem diretamente, na 
prática, todo o mapeamento estrutural e consolidado dos seguintes programas:

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos;

LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho;

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção;

CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho.

Todas estas informações serão base para o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP. que constitui-se em um documento histórico-laboral do 
trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros 
ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que 
este exerceu suas atividades na respectiva empresa. Este pacote de programas e 
laudos serão transmitidos ao eSocial através dos seguintes eventos:

S-1060 - Tabela de Ambiente de Trabalho

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado'-do 
Av. Comendador Franco, 1341 Cietep - Jardim Botânico - 80215-090 - Curitiba - Para

Tel.: (41) 3271-7803 - Fax (41) 3271-7421 - www.FundacaoAraucaria.org.br

http://www.FundacaoAraucaria.org.br


ó;

fUNDACÃO
ARAUCÁRIA /fTm\

FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIAApoio ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico do Paraná

S-2245 - Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras
Anotações.

Isto posto, solicitamos sua superior autorização para dar prosseguimento 
à sua contratação mediante dispensa de licitação, a fim de dar-se cumprimento às 
cláusulas daquele sistema.

icíbsamertte,

^ Gerson Li(i£ Koch
Diretor de Adm. de Finanças
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