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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

CARLOS JANUARIO RAMOS ME, inscrita no CNPJ sob o n° 15.349.037/0001-
05, com sede na Rua Pedro Alvares Cabral, n°271, Bairro Centro, União do Oeste/SC, 
representada neste ato por seu representante legal o Sr. CARLOS JANUARIO 
RAMOS, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade RO n° 
5104426 Órgão SSP/SC e CPF n°060.436.839-97, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Alvares Cabral n°271, Bairro Centro, nesta cidade de União do Oeste/SC, CEP 
89845.000, vêm, respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, § 2" da Lei 
n° 8.666/1993 e item 9.1 a 9.1.2 do Edital do Pregão Presencial n" 71/2017 
Processo Licitatório n°71/2017, interpor IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

LICITAÇÃO pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 
DOS FATOS 

Foi publicado o Edital do Pregão Presencial n° 71/2017 Processo Licitatório N° 
71/2017, Tipo Menor Preço, pela Prefeitura Municipal de União do Oeste/SC, 
representada neste ato por seu Pregoeiro Oficial, com a realização do referido certame 
no dia 17/11/2017, com a abertura dos envelopes a partir das 08h3Omm, na sede da 
Prefeitura Municipal de União do Oeste/SC, Departamento de Licitações, situada à 
Avenida São Luiz, 531, União do Oeste/SC, tendo o respectivo Pregão o objeto de: 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VÍDEO 
MONITORAMENTO, NOS PRÉDIOS DA ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL 
ANGELO SOLETTI, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE 
GENTE E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO 
OESTE/SC 

DO FATO 

Foi detectada no edital de licitação uma falha relativa às especificações de seguranças 
necessárias por parte das empresas. Sendo elas obrigadas a ter o curso de "NR35" e 
"NRIO". Pois como será efetuado através de licitações serviços de instalações de 
câmeras em ambientes altos, se torna obrigatório a comprovação desses 
cursos/qualificações. 

JUSTIFICATIVA 

A NR-35 foi publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2012, os itens 
relativos ao planejamento, organização e execução do trabalho em altura, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), acessórios, sistemas de ancoragem, emergência e 
salvamento, haviam entrado em vigor em agosto de 2012. 

A principal obrigação do empregador prevista na NR-35 é de implementar em sua 
empresa a gestão do trabalho em altura, envolvendo o planejamento e a adoção de 
medidas técnicas para evitar a ocorrência ou minimizar as consequências das quedas de 
altura. todos os itens da Norma Regulamentadora n°35 (NR-35), que trata sobre 
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trabalho em altura e define os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores 
que atuam nessas condições. O trabalho em altuta é toda atividade executada acima de 
dois metros do nível inferior e que possua risco de queda. 

NR-10 - Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições 
mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, 
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

Ela se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as 
etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações 
elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as 
normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou 
omissão destas, as normas internacionais cabíveis. 

DO DIREITO 

1. DO PRAZO LEGAL PARA JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL 
O respectivo edital de licitação deve prever o prazo para julgamento das impugnações 
interpostas em consonância com o prazo previsto na legislação pátria. 

§ F Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três dias úteis, sem prejuízo 
da faculdade prevista no § 1° do art. 113. 

Nestes termos, e esclarecimento encaminho para deferimento e aguardo do parecer 
final. 

União do Oeste/SC 10 de Novembro de 2017 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Procedimento licitatório n. 71/2017 

Modalidade: Pregão Presencial 

Objeto: Aquisição e instalação de sistema de câmeras de vídeo monitoramento, nos prédios 
da escola reunida Municipal Angelo Soletti, Centro de Educação Infantil Pingo de Gente e 
do Centro Administrativo do Município de União do Oeste. 

DA APRECIAÇÃO. 
1.1 PRELIMINARMENTE — REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 

Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou 
seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. 

Desta forma, a impugnação ao edital apresentada pela empresa CARLOS JANUARIO 
RAMOS ME é tempestiva, pois foi protocolada em tempo hábil, conforme estabelecido no art. 41, 
§2°, da Lei n. 8.666/93, ou seja, em 07/07/2017. 

DO MÉRITO: 

Deste modo, passou-se a análise do mérito da impugnação apresentada pela empresa 
CARLOS JANUARIO RAMOS ME, senão vejamos. 

Em suma, a empresa impugnante alega acerca da importância de incluir no Edital de 

Licitações os itens exigidos na Norma Regulamentadora n. 35 (NR-35) — que dispõe sobre o 

trabalho em altura, tendo em vista que o objeto da licitação é aquisição e instalação de câmeras de 

monitoramento. 

Ocorre que o Município já adotou as medidas necessárias a serem exigidas para o 

objeto a ser licitado, já que consta no item 6.1, "j", a exigência de apresentação de "Registro da 

empresa no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia com atestado de regularidade 

válido na data de abertura do presente certame."  

Além disso, consta na Minuta Contratual — Anexo VI — cláusula 11.1 "que a 

fiscalização do objeto da Contratada será exercida pelo contratante, através do Chefe de Gabinete 

do Município de União do Oeste, Sr. Pedro Trentin, o qual poderá, junto ao representante da 

Contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas." 



Ou seja, a NR — 35 também dispõe acerca da importância do acompanhamento do 

contratante em face do contratado, oportunidade em que poderá intervir caso seja necessário. 

Para um melhor entendimento do que seja licitação, MEIRELLES (1996, p. 23), 
conceitua-a com singeleza e grande proficiência: 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que 
desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões 
previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator 
de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. (grifou-
se).  

JUS IFN FILHO (2009, p. 58), por sua vez, leciona que a "licitação é um instrumento 

jurídico para a realização de valores fundamentais e a concretização dos fins impostos pela 

administração".  

Ou seja, não e tarefa fácil descrever um objeto comum e que possa ser contratado no 

mercado, que tenha competitividade e ao mesmo tempo que seja de acordo com as necessidades da 

Administração Municipal. 

Por conta disso, o Município de União do Oeste indica a figura do Fiscal de 

Contratos, o qual será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto a ser contratado. 

3.DA DECISÃO: 

Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, INDEFIRO o recurso interposto 

pela empresa CARLOS JANUARIO RAMOS ME, tendo em vista que seus argumentos não 

merecem prosperar, oportunidade em que o edital de licitação será mantido sem alterações. 

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da finalidade, 

portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade em comento. 

É como decido. 

União do Oeste, 13 de novembro de 2017. 
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