
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 - PMT 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL (PCMSO) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO 

TRABALHO (LTCAT), ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DOS 

DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, ATENDENDO TAMBÉM AS FUNDAÇÕES E 

SECRETARIAS VINCULADAS, FORNECIMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CAPAZ DE 

ATENDER AS DEMANDAS DO E-SOCIAL, BEM COMO PRESTAR CONSULTORIA EM 

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS DEMANDAS INTERNAS. 

RECORRENTE: WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA 

 

 

I. RELATÓRIO 

 

O Município de Timbó/SC, através da Secretaria da Fazenda e Administração, 

representada pela Secretária, Sra. Maria Angélica Faggiani, lançou processo licitatório Edital 

de Tomada de Preços nº 15/2021 PMT, tendo como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E LAUDO 

TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ATRAVÉS DE 

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DOS DIVERSOS SETORES DA 

PREFEITURA, ATENDENDO TAMBÉM AS FUNDAÇÕES E SECRETARIAS VINCULADAS, 

FORNECIMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CAPAZ DE ATENDER AS DEMANDAS DO 

E-SOCIAL, BEM COMO PRESTAR CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO NAS DEMANDAS INTERNAS, conforme Termo de Referência anexo ao 

instrumento convocatório. 

 



O Edital fora publicado em 16/04/2021, insurgindo-se contra o conteúdo do 

instrumento convocatório a Impugnante WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS 

LTDA. 

 

Assim, após a análise, os autos foram submetidos a esta autoridade para análise e 

julgamento do Recursos Administrativo, conforme a Lei nº 8.666/93. 

 

É o breve relato dos fatos. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Insurge-se a Impugnante contra o instrumento convocatório, alegando, em síntese, 

que o item 7.1.5, “b” da qualificação técnica traz exigência equivocada, na medida em que 

faculta às licitantes terem em seu quadro de funcionários médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho, quando, no seu entendimento, o correto seria exigir-se os dois 

profissionais, já que todos os serviços devem ser executados por ambos os profissionais, 

sendo que o PCMSO (programa de controle médico e saúde ocupacional) somente poderá ser 

elaborado e assinado por profissional médico do trabalho. Além disso, alega a Impugnante que 

o edital deveria exigir que as licitantes possuam registro no conselho regional de engenharia e 

conselho regional de medicina. 

 

Contudo, as alegações da impugnante não merecem prosperar, conforme 

fundamentos que seguem. 

 

Com relação à pretensão de que o edital traga a exigência de que a empresa licitante 

possua em seu quadro de funcionários a presença de médico do trabalho e engenheiro do 

trabalho, verifica-se que os argumentos da Impugnante não merecem prosperar, haja vista que 

fato de o edital exigir a presença de um ou outro profissional na qualificação técnica não exime 

a empresa vencedora de atender plenamente os requisitos da legislação, especialmente os 

contidos nas normas regulamentadores atinentes ao objeto.  

 

Dispõe a NR-01, item 1.5.7.2: 

 



NR 01, item 1.5.7.2: Os documentos integrantes do PGR devem ser 

elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o 

disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e 

assinados. 

 

O comando legal supracitado dispõe que os documentos integrantes do PGR devem 

ser elaborados sob a responsabilidade da organização, obrigando ainda que seja respeitado o 

disposto nas demais normas regulamentadoras, não se traduzindo a faculdade disposta na 

qualificação técnica em dispensa de tal dispositivo. 

 

Em relação, ao PCMSO, dispõe a NR-07: 

 

7.2.1. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de 

iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, 

devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. 

 

7.3.1. Compete ao empregador: 

 

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SES0MT, da 

empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO; 

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do 

trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar 

médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar 

o PCMSO; 

e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador 

poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o 

PCMSO. 

 

Já em relação ao LCTCAT, o art. 68, §3º do Decreto nº 3.048/1999 dispõe que 

poderá ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho: 

 



§ 3º  A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes 

prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico 

ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base 

em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT) 

expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do 

trabalho. 

 

A qualificação técnica do edital não dispensa a empresa vencedora de elaborar o 

documento através do profissional competente, em obediências às normas regulamentadoras 

existentes, motivo pelo qual não deve sofrer alteração o item 7.1.5, “b” do Edital.   

 

É obrigação da licitante adequar-se à legislação, sendo que ao exigir todas as 

minúcias dispostas nos mais variados diplomas legais, o Município estaria atraindo para si o 

dever de fiscalizar aspectos que fogem ao objetivo do procedimento licitatório, que é selecionar 

a proposta mais vantajosa.  

 

Deve-se, sim, obediência à legislação e todas as exigências impostas, e para isto o 

Edital traz o disposto nos itens 3.1, 3.2, 1.3, e a alínea “j” do item 16.1:  

 

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação, que atenderem a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste 

Edital e seus anexos. 

3.2 - Serão admitidos a participar os que estejam legalmente 

constituídos para os fins do objeto pleiteado. 

1.3 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos 

termos constantes deste Edital e das condições gerais e particulares 

do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta e do integral cumprimento do contrato. 

(..) 

16.1 - A empresa vencedora obriga-se:  



j) Quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações 

sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias e previdenciárias, pela 

prestação dos serviços constantes no Item n.º 1 (Do Objeto), do 

presente instrumento convocatório, bem como quanto às despesas 

decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários 

extraordinários; 

 

Os itens acima mencionados são suficientes para obrigar a licitante a atender à 

legislação aplicável ao objeto do certame, incluído aí o fornecimento do objeto conforme 

determina a Lei, sendo que ao oferecer a proposta, e posteriormente, ser convocada a fornecer 

o objeto, ela expressamente se obriga a atender a todos os requisitos legais atinentes a seu 

funcionamento, bem como fornecimento do objeto de acordo com a legislação aplicável.  

 

Sendo assim, não se revela ilegal a previsão no edital de facultar a presença no 

quadro de funcionários da licitante de um ou outro profissional, já que é obrigação dela 

adequar-se aos ditames previstos especificamente para seu funcionamento e fornecimento dos 

itens listados no Edital, sendo de sua responsabilidade abster-se de oferecer proposta em 

relação a objeto que saiba – ou devesse saber, eis que ninguém poderá alegar 

desconhecimento da lei1, especialmente regras afetas ao objeto social da própria licitante – 

estar expressamente impedida. 

 

Portanto, afigura-se presumível, até que se prove o contrário, a possibilidade de a 

licitante estar apta ao fornecimento do objeto previsto no edital, pois assim expressamente 

obriga-se. 

 

Ainda, é cediço que em matéria de licitações e contratos, a administração deve 

abster-se de prever no instrumento convocatório regras que possam restringir a 

competitividade, conforme disposto no art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/932. Deixar a cargo 

da Administração o dever de prever toda e qualquer previsão legal atinente ao objeto licitado, 

especialmente levando-se em conta a infinidade de diplomas legais contidos no ordenamento 

                                                           
1 Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, art. 3º: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 
2 É vedado aos agentes públicos (...) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3


jurídico brasileiro, é tarefa que revela-se praticamente impossível, e fatalmente poderia levar a 

Administração a ferir o princípio da competitividade, prevendo no instrumento convocatório 

minudezas e detalhamentos que já decorrem de lei, sendo desnecessária a previsão no Edital. 

 

Por fim, na mesma linha dos fundamentos acima adotados, é desnecessária a 

exigência no edital de que as licitantes possuam registro no conselho regional de engenharia e 

conselho regional de medicina, já que tal obrigação decorre de imposição legal, conforme 

menciona a própria Impugnante, sendo suficiente a menção no edital dos dispositivos 

supracitados. 

 

 Ante o exposto, a impugnação deve ser indeferida.  

 

III. DECISÃO 

 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse 

público e vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima 

apresentados, decide-se: 

 

a) PELO INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa WORK 

TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA, mantendo-se o Edital de 

Tomada de Preços nº 15/2021 PMT em todos os seus termos.  

 

Publique-se, registre-se e intime-se.  

 

Timbó, 03 de maio de 2021. 

 

 

Maria Angélica Faggiani 

Secretária da Fazenda e Administração 

 

 


