
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

DECISÃO DO PREGOEIRO

INTERESSADOS: ACERTA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
PROCESSO: 1394/2021
PREGÃO PRESENCIAL: 085/2021
ASSUNTO: Impugnação Editalícia

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso, interposto pela empresa ACERTA SEGURANÇA E

MEDICINA DO TRABALHO LTDA, devidamente qualificada, através de seu

representante legal, na modalidade Pregão Presencial nº 085/2021, referente a

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

E MEDICINA DO TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE

GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO COM A REALIZAÇÃO DE

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSÃO DE ASO CONFORME

ESTABELECIDOS NO PCMSO EM TODOS OS SERVIDORES, BEM COMO,

GESTÃO, ATENDIMENTOS E EMISSÃO DE ARQUIVO DIGITAL PARA

ATENDIMENTO AO E-SOCIAL COM AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E

SAÚDE DO TRABALHO QUE ESTE O FIZER NECESSÁRIO QUANDO ESTIVER

EM VIGOR”, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES NECESSÁRIAS.

II. DA TEMPESTIVIDADE

Edital item 5.2:
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o
fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do
Pregão, ou seja, até o dia 02 de julho de 2021 até às 13h nas formas
supracitadas, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou
irregularidades que entende viciarem o mesmo;

A impugnação encontra-se tempestiva, o que leva analise de mérito.
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III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Alega a Recorrente nem seu pedido de impugnação que há de se retificar

no presente edital as exigências imposta por Lei, quais sejam:

1 - Nos termos do disposto no NR nº 4 de que trata dos serviços

especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que seja

retificado, para que conste expressamente que a equipe de segurança no trabalho

seja composta por médico do trabalho, segurança do trabalho, técnico de segurança

do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho

exclua-se a especialidade “Ergonomista”.

2 - Retificar edital para que seja exigida a comprovação do registro da

empresa no conselho regional de medicina - CRM do Estado do Mato Grosso, na

especialidade Medicina do Trabalho, visto que os serviços serão prestados no

âmbito deste estado.

Solicita a recorrente que seja feita as alterações nos itens conforme proposto

na impugnação,

IV. DA ANÁLISE DO MÉRITO

1 - Nos termos do disposto no NR nº 4 exclua-se a especialidade “Ergonomista”

A Portaria Nº 3.214, de 08 de Junho de 1978, que aprova as normas

regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. De acordo com o que

estabelece o subitem 17.1.2 da norma regulamentadora nº 17, cabe ao empregador

realizar a chamada análise ergonômica do trabalho, através de profissional
capacitado para tal que irá elaborar um laudo descritivo de tal análise
ergonômica, para tal, basta o profissinal ter a capacidade técnica, não sendo

obrigatoriamente um especialista em Ergonomicidade.

Há relevancia no pedido, realizaremos a retificação.

2 - Comprovação do registro da empresa no conselho regional de medicina - CRM

do Estado do Mato Grosso
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Não restou comprovado a obrigatoriedade em lei de que O registro da empresa no

conselho regional de medicina seja obrigatoriamente do estado de Mato grosso; pois

dessa forma restringiria o certame, ferindo princípios constitucionais; dentre eles,

destaca-se o princípio da igualdade entre os licitantes, onde a Administração Pública

deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar nenhum licitante.

Desde que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem interesse em

participar da disputa devem ser tratados com isonomia; Assim por ferir tal principio,

INDEFERIMOS tal pedido.

V. DA CONCLUSÃO

Conforme sintetizado acima decido por DEFERIR PARCIALMENTE a

impugnação apresentada pela licitante ACERTA SEGURANÇA E MEDICINA DO

TRABALHO LTDA, à vista do que consta dos autos e pelas razões de fato.

Desta feita, no edital, substitua-se o profissional “Ergonomista” para profissional
capacitado para elaboração de análise ergonômica do trabalho.

Quanto ao pedido; Comprovação do registro da empresa no conselho regional de
medicina - CRM do Estado do Mato Grosso; INDEFERIDO.

Em virtude da alteração impactar na formulação da proposta; reabriremos o certame
em nova data, ficando calendarizada para 16 de julho de 2021 Às 10:00

Estas alterações concretizar-se-á através do 1º Adendo modificador,

disponíveis em http://primaveradoleste.mt.gov.br/editais/5252.html e publicado nos

mesmos meios que deram origem ao edital.

Encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e

decisão do Recurso Administrativo em pauta.

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão para

conhecimento geral dos interessados junto ao site

www.primaveradoleste.mt.gov.br – EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Após encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral deste Município para que a

mesma emita seu Parecer Técnico-Jurídico a fim de atestar a legalidade dos atos

praticados no andamento deste procedimento licitatório.

http://primaveradoleste.mt.gov.br/editais/5252.html
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br
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Primavera do Leste - MT, 05 de julho de 2021.

Adriano Conceição de Paula

Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo


