
Exmo. Prefeito Municipal de Vargem Bonita/SC 

Departamento de Compras e Licitação 

 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 

 

PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E 

SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 18.979.456/0001-00, com sede na Rua Ipê, 1703, sala 02, Centro, 

Catanduvas/SC, por seu representante legal Alairton José Padilha, inscrito no RG sob 

nº 185.770 e CPF sob nº 579.182.019-49, infra assinado, vem, em tempo hábil, à presença 

de Vossa Senhoria apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

1. DOS FATOS 

 

O item 6.1, alínea G solicita “Certificado de Inscrição da Empresa junto ao CRM – 

Conselho Regional de Medicina ou CREA – Conselho Regional de Engenharia.”. 

 

2. DA ILEGALIDADE 

 

A inscrição das empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, são obrigatórias nos conselhos de fiscalização das diversas profissões 

regulamentadas, em razão da atividade básica como prestador ou intermediador pela qual 

prestem serviços a terceiros (Lei 6.839/80). 

 

LEI Nº 6.839, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980. 

 
Dispõe sobre o registro de empresas nas 

entidades fiscalizadoras do exercício de 

profissões. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.839-1980?OpenDocument


Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos 

profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, serão obrigatórios nas entidades 

competentes para a fiscalização do exercício das 

diversas profissões, em razão da atividade básica ou 

em relação àquela pela qual prestem serviços a 

terceiros. 

 

Considerando a lei nº 6.839/80 que dispõe sobre o registro da empresa no conselho de 

classe, neste caso, especificamente nos órgãos CREA e CRM, salientamos que os serviços 

solicitados no edital do processo licitatório nº 046/2022, precisam ser realizados por 

profissionais Engenheiros de Segurança no Trabalho (PGR, LTCAT, Avaliações 

ambientais, PPP, acessória) e Médicos do Trabalho (PCMSO e exames médicos), com 

suas empresas devidamente registradas nos devidos conselhos de classe, ficando de forma 

irregular a não apresentação dos registros nos dois conselhos.  

 

3. DO PEDIDO 

 

Solicitamos a alteração no edital, item 6.1, alínea G para que seja solicitado e entregue os 

DOIS Certificados de Inscrição da Empresa, junto aos conselhos: CRM – Conselho 

Regional de Medicina E CREA – Conselho Regional de Engenharia.”. 

 

Nestes termos, pede-se 

 

Deferimento. 

Catanduvas, 09 de junho de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

ALAIRTON JOSÉ PADILHA 

Sócio – Administrador 

Carteira de Identidade nº 1.885.770 SSP/SC 
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Assinaturas

Alairton Jose Padilha

CPF: 579.182.019-49

Assinou em 09 jun 2022 às 17:23:28

Log

09 jun 2022, 17:22:51 Operador com email alairton@portalsegsst.com.br na Conta 9a77f294-e8f1-438d-98c6-

4383a717be77 criou este documento número c4d25783-a04c-4b1d-b846-34b99f77082e. Data

limite para assinatura do documento: 09 de julho de 2022 (17:22). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jun 2022, 17:22:53 Operador com email alairton@portalsegsst.com.br na Conta 9a77f294-e8f1-438d-98c6-

4383a717be77 adicionou à Lista de Assinatura:

alairton@portalsegsst.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Alairton Jose Padilha e CPF 579.182.019-49.

09 jun 2022, 17:23:28 Alairton Jose Padilha assinou. Pontos de autenticação: email alairton@portalsegsst.com.br (via

token). CPF informado: 579.182.019-49. IP: 177.22.27.225. Componente de assinatura versão

1.286.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jun 2022, 17:23:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

c4d25783-a04c-4b1d-b846-34b99f77082e.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c4d25783-a04c-4b1d-b846-34b99f77082e, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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