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PARECER N° 114/2022– ASSESSORIA JURÍDICA 

                  
Assunto: Trata-se de consulta formulada pelo Setor de Licitações acerca de impugnação 
ao edital de licitação apresentado pela empresa PREVEN MED SAÚDE OCUPACIONAL 
LTDA,  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT, A FIM DE 
ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
(PGR) E O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E 
AINDA, ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE 
TRABALHO (LTCAT), ANÁLISE E LAUDO ERGONÔMICO, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
PROFISSIONAL (PPP), EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO), 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 
INSTRUMENTO. 

Dispenso relatório. Passo à análise dos itens. 

A empresa PREVEN MED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA., interpôs 
impugnação ao edital de licitação, apontando a necessidade de inclusão, quanto à 
qualificação técnica dos serviços a serem prestados, dos itens abaixo descritos: 

a) DO REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NO 
CRM E CREA PARA O LOTE 01 – ATIVIDADE BÁSICA/ PREPONDERANTE 

 Sobre o tema, a Lei nº 6.839/80, que dispõe sobre o registro de empresas nas 
entidades fiscalizadoras do exercício das profissões: 

Art. 1. “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”. 
 
Portanto, do dispositivo legal acima, entende-se que inexiste a 

obrigatoriedade de registros plurais em órgãos de classe, mas sim no órgão da atividade 
básica/preponderante da empresa. 

Acerca do registro apenas da atividade preponderante na respectiva 
entidade de classe, para além do supracitado dispositivo, trata-se de entendimento 
pacífico e comum ao Supremo Tribunal Federal.  

 

 



DECISÃO Vistos. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – CREA/RJ interpõe agravo 
de instrumento contra a decisão que não admitiu recurso 
extraordinário assentado em contrariedade ao artigo 5º, incisos II, 
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Insurge-se, no apelo 
extremo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim 
ementado: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO 
PROFISSIONAL. EMPRESA DEDICADA AO COMÉRCIO DE 
BEBIDAS. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA – CREA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme 
jurisprudência uníssona do STJ, é a atividade básica da empresa o 
critério legal utilizado para definir qual conselho de fiscalização 
profissional deverá submeter-se. 2. No caso dos estabelecimentos 
cuja atividade preponderante seja o comércio de bebidas, é 
despiciendo o registro no Crea, em virtude da natureza dos serviços 
prestados. Ou seja, sua atividade-fim não está relacionada com os 
serviços de engenharia, arquitetura e/ou agronomia definidos na Lei 
n. 5.194/66. 3. Agravo regimental não-provido” (fl. 260). Anote-se, 
inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra 
acórdão. 
(Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 17/11/2009 
Publicação: 10/12/2009; AI 747963) 

 

Como pode ser observado na jurisprudência do STF o registro 
obrigatório das empresas nas entidades competentes para a fiscalização do exercício 
profissional considera, precipuamente, não a universalidade das atividades pela mesma 
desempenhadas, mas antes a atividade preponderante. Assim, a seleção de um rol com 
exigência de registro em seis Conselhos de Classe mostra-se descabida e sem dúvida 
restritiva à competitividade 

Assim, a seleção de exigência de registro em mais de um conselho de 
classe mostra-se descabida e sem dúvida restritiva à competitividade. 

Portanto, manifesto-me opinativamente que o procedimento 
licitatório em questão não pode exigir múltiplas inscrições em órgão profissional, mas 
sim que a participante apresente/comprove a inscrição naquele cuja atividade seja 
preponderante.  

b) DO RQE – REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA – DO 
MÉDICO DO TRABALHO; 

 
A NR nº 4, que estabelece os parâmetros e os requisitos para 

constituição e manutenção dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do 
Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 
trabalhador, em seu item nº 4.3.3, assim prevê: 
 



4.3.3 Os profissionais integrantes do SESMT devem possuir formação 
e registro profissional em conformidade com o disposto na 
regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos 
emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. 

Especificamente, quanto ao ato médico envolvendo lida trabalhista 
e a necessidade ou não de possuir titulação em Medicina do Trabalho, o Parecer do 
CRM-PR nº 2234/2010 disciplina que: “Não há exigência de título de especialista para 
que o profissional devidamente habilitado exerça qualquer ato médico. Isto, 
obviamente, inclui os exames de Saúde Ocupacional. O médico que praticar atos de uma 
determinada especialidade deve ter conhecimento suficiente para fazê-los com a 
mesma qualidade e a mesma responsabilidade que se espera de um especialista. Por 
isto, recomenda-se que o médico interessado em prestar serviços, na área de Medicina 
do Trabalho, se prepare para fazê-lo, estudando o assunto a fundo. Apenas para se 
anunciar como especialista é exigido que o médico tenha seu título de especialidade 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, conforme regulamentação 
contida na Resolução n.º 1634/2002 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre 
convênio de reconhecimento de especialidades médicas, firmado entre o Conselho 
Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de 
Residência Médica”. 

Desta feita, inexistindo norma que exija título de especialista para o 
exercício da medicina, MANIFESTO-ME OPINATIVAMENTE PELA IMPROCEDÊNCIA do 
pedido da impugnante. 

c) DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – ELABORAÇÃO DO 
PGR – LOTE 01 

 
Por meio da Portaria MTE nº 262, de 29/05/2008 o Ministério do 

Trabalho e Emprego, para o exercício profissional da atividade de técnico em segurança 
do trabalho há a necessidade de prévio registro junto ao MTE.  

 
Portanto, assiste razão à impugnante neste aspecto, razão pela qual 

manifesto-me pela inclusão de tal exigência em edital. 

 

d) DA CAT – CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO REGISTRADA NO CREA 
PARA O LOTE 01 E DO CADASTRO NO CONSELHO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE 
SAÚDE 

Requer a impugnante, sob o argumento de que o LTCAT e o PPRA 
podem ser emitidos por engenheiro de segurança do trabalho, a exigência de 
apresentação de CAT – Certidão de Acervo Técnico junto ao CREA. 

 
Assim como requereu a exigência de apresentação de CNES para os 

licitantes. 
 
Nestes aspectos, entendo que a exigência não merece prosperar. 



 
Isso porque, a Instrução Normativa (IN) 128/2022 menciona que, 

podem elaborar e assinar o LTCAT, os seguintes tanto o profissional médico quanto o 
engenheiro de segurança do trabalho. 

 
Já quanto ao PPRA, a NR nº 09 não se refere expressamente sobre qual o 

profissional habilitado para tanto, porém as atribuições estabelecidas para a sua gerência 
deixam implícito que o mesmo deve ser realizado por Engenheiro ou Técnico de Segurança 
do Trabalho.  

E sobre o CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) é o sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os 
estabelecimentos de saúde no país, independentemente de sua natureza jurídica ou de 
integrarem o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
Portanto, tendo em vista que a emissão de laudos pode ser realizada 

 tanto por médicos quanto por engenheiros e em alguns casos por técnicos de segurança 
do trabalho, entendo que tais exigências restringirão a concorrência. 
 

Contudo, no que se refere à contratação específica para a realização 
de ASO (ato exclusivamente médico) entendo que deve haver a exigência de 
apresentação do CNES. 

E) DO ALVARÁ SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO 

No que se refere as atividades de emissão de laudos, entendo não ser 
necessária a apresentação dos referidos alvarás, haja vista que tais atividades são 
realizadas no próprio estabelecimento da contratante. 

Já no que se refere às atividades de emissão de laudo (lote 02) de ato 
exclusivamente médico, entendo que a empresa licitante deve apesentar os respectivos 
alvarás. 

Diante do exposto, MANIFESTO-ME OPINATIVAMENTE pelo 
recebimento da citada impugnação. No mérito, manifesto-me opinativamente pelo 
atendimento da sugestão descrita no item “c” e no item ‘e” do presente parecer. 

Este é o parecer. 

Rio do Sul/SC, 22 de dezembro de 2022. 

 

 


