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ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO  

E EQUIPE DE APOIO 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 110/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021 

 

Aos 04(quatro) dias do mês de outubro de 2021, às 09:00(nove horas) reuniu-se 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG, o Pregoeiro 

Sr. Jerry Moreira Dias Junior, e a Equipe de Apoio formada por  Maria Aline 

Vieira de Souza e Eliane Oliveira Porto, para dar prosseguimento ao 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 110/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021, 

contratação de prestação de serviço e estruturas de pequeno, médio e porte 

de som, palcos, grids, bandas, iluminação, telão, mesas, cadeiras, tablados e 

tendas, para atender as necessidades do município em futura e eventual 

eventos diversos (no município de Grão Mogol e zona rural). 

 

A empresa NEIDSON FABRICIO SILVA 07585909624-ME, CNPJ 11.835.497/0001-84,  

apresentou IMPUGNAÇÃO ao Edital, nos seguintes termos: 

 
“(...)com referência a obrigatoriedade referida no edital proposto por este 

órgão em ter o Engenheiro de Segurança do Trabalho e a obrigatoriedade 

do acerco técnico (CAT), sendo essas obrigatoriedades exigidas para eventos 

de grande porte e o edital proposto e para estrutura de pequena e médio 

porte. 

 

5.4 As licitantes deverão comprovar que possuem, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional(S) de nível superior, com habilitação no 

ramo de engenharia de segurança do trabalho, pertencentes ao quadro 

permanente da empresa. 

 

observação:  

 

1) cada certidão de cervo técnico - CAT deverá referir-se as atividades 

técnicas que fazem parte das atribuições legais do profissional detentor do 

atestado. 

 

Venho pedir atenção aos responsáveis pelo edital, para ter um olhar referente 

há essas duas obrigatoriedades, sendo uma exigência para grandes 

estruturas.” 

 

O Pregoeiro após receber o parecer da Assessoria Jurídica, concorda em que 

sejam decotadas as seguintes exigências: 

 

1-Exigência de o Engenheiro de Segurança do Trabalho; 
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2-Obrigação de apresentar acervo técnico mediante apresentação de CAT. 

 

Tais exigência oneram os possíveis licitantes, podendo ser motivo para a 

redução de concorrentes. 

 

Dessa forma, ficam decotados do Edital, os itens referentes à apresentação de  

Engenheiro de Segurança do Trabalho e obrigação de apresentar acervo 

técnico mediante apresentação de CAT, passando o item a ser da seguinte 

forma: 

 

“5 - Qualificação Técnica: 

5.1-  Atestado (s) de capacidade técnica emitida (s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em  papel  timbrado,  comprovando  que  a  

licitante  prestou  serviços  similares  ao  objeto  licitado, indicando o endereço 

do contratado, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos; 

5.2-  Para as empresas que concorram à locação de equipamentos indicados 

nos itens 06 e  07, será obrigatória a comprovação de  possuir, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional  (is) de nível superior,  COM HABILITAÇÃO 

NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, pertencente(s)  ao  quadro  permanente  

da  empresa. 

5.3-  Para as empresas que concorram à locação de equipamentos indicados 

nos itens  01, 03, 04,  05, 08,  09,  10,  11,  12,  13,  14  e  15,  será  obrigatória  a  

comprovação  de  possuir,  na  data  prevista  para entrega  da  proposta,  

profissional  (is)  de  nível  superior,  COM  HABILITAÇÃO  NO  RAMO  DE 

ENGENHARIA CIVIL, pertencente (s) ao quadro permanente da empress. 

OBSERVAÇÕES: 

1)  O profissional indicado(engenheiro elétrico ou engenheiro civil), deverá ser  

diretor, ou sócio, ou responsável técnico, ou empregado, ou profissional 

vinculado ao quadro permanente da empresa licitante.  Exige-se a 

comprovação do vínculo. 

2) Para a comprovação de vínculo, serão aceitos: 

a) Contrato de Trabalho em CTPS - (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

b)  Ficha  de  Registro  de  Trabalho,  autenticado  junto  a  DRT  -  Delegacia  

Regional  do  Trabalho acompanhado da guia do último mês de recolhimento 

do FGTS  -  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que conste os nomes dos 

profissionais; 

c) Anotação de desempenho de cargo e função junto ao CREA; 

d) Contrato de prestação de serviço;” 

 

Visto que, a alteração do edital não afeta a formulação das propostas, ficam 

mantidos a data e o horário de credenciamento, 07/10/2021, às 11:00 horas. 

 

Publique-se. 
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Intime-se. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata, que após lida e aceita, 

segue assinada pelos presentes. 

 

Grão Mogol/MG, 04 de outubro de 2021. 

 

 

Jerry Moreira Dias Junior.    Maria Aline Vieira de Souza.  

Pregoeiro Oficial.     Equipe de Apoio. 

 

 

Eliane Oliveira Porto. 

Equipe de Apoio. 

 

 

 

 
 

 


