
 
Processo: 510/2017 – Pregão nº 24/2017 
Objeto: Resposta à impugnação ao edital 
Impugnante: Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda. (ENSEG) CNPJ nº 
03.843.164/0001-79 
 
 

1. Das razões de Impugnação : 
 
Trata-se de impugnação ao Pregão Presencial nº 24/2017, interposta pela 

empresa Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda. 

 

O EDITAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO A 

FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS- 

PPRA, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO E 

DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO- LTCAT, BEM 

COMO REALIZAR EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DO PCMSO.  

 

A recorrente, valendo-se da prerrogativa legal, apresentou suas razões 

alegando, resumidamente, que: 

 

1. Exige o termo de referência (item 7, subitens 7.4 e 7.5) a indicação de 
Engenheiro de Segurança e Médico do Trabalho como responsáveis 
técnicos, enquanto o edital  (item 9.1.4 – Qualificação Técnica, subitem “b”) 
apenas exige a comprovação de registro de responsável técnico da empresa 
no CREMERS (CRM) ou CREA conforme for médico ou engenheiro. 

2. Edital não exige o registro da empresa no CREA e CRM no item “9.1.4. alínea 
“b”. 

 

2. Do Mérito/Fundamentação: 

 

Primeiramente cabe salientar que a impugnante apresentou tempestivamente, 

via email as razões da impugnação ao edital Pregão Presencial nº 24/2017. O qual 

recebo a impugnação por ser tempestiva.  

Quanto a fundamentação legal, ventilou a Lei Federal nº 6.839/80 que dispõe 

sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. 



 
Embasou sua irresignação referente aos (itens 9.1.4 alínea “b” do edital) e ao 

(iten 7  e subitens 7.4 e 7.5 do termo de referência). 

 

Diante de todo o exposto, merece prosperar tal pedido. 

  

3. Dispositivo:  
 

  Ante o acima exposto, por este pregoeiro desta Municipalidade,  no sentido de 

considerar PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Engenharia de 

Segurança do Trabalho Ltda, nos termos aqui referidos. 

Não obstante o zelo da administração do Municipio de Muitos Capões, 

sobretudo do setor requisitante, que procurou estabelecer critérios para uma 

contratação segura, percebe-se, diante das informações técnicas, que as alterações 

ora requeridas pela impugnante não causam impacto para solução da contratação.  

Diante do exposto, decido ser PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, apresentada pela 

empresa Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda, devendo ser alteradas na 

totalidade no edital de Pregão Presencial nº 24/2017, baseando-se no princípio da 

legalidade e da autotutela da administração pública.  

Considerando o acolhimento a impugnação, será designado nova data para 

realização do pregão, a qual estará publicada no Diário Oficial do Estado RS e Jornal do 

Cidades e site oficial do município de Muitos Capões. 

 
É a decisão. 

 
Muitos Capões, 16 de novembro de 2017. 

 
 
 
 
 
EDUARDO GARGIONI 
Pregoeiro 
 
 

 


