
 

RECURSO 

 

À Prefeitura Municipal de Monte Belo/MG 

PROCESSO n.° 086/2022 
PREGÃO PRESENCIAL n.° 024/2022 

 

A empresa MORAIS & MORAIS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 43.343.138/0001-04, por   seu   
representante legal o Sr.CARLOS PETROCELI SILVA MORAIS, 
portador da cédula de identidade nº MG – 12.708.111 e do 
CPF nº 829.758.500-00, com endereço eletrônico: 
petrocelli3000@hotmail.com, considerando o PROCESSO nº 
086/2022,PREGÃO PRESENCIAL nº024/2022,vem respeitosamente, 
perante Vossa Excelência requerer que sejam observados 
alguns pontos de extrema relevância: 

 

DA NECESSÁRIA REVISÃO/CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 
PROCESSO n.° 086/2022 - PREGÃO PRESENCIAL n.° 
024/2022 
 

 

No Edital, é objeto de licitação o Programa de 
Gerenciamento de Riscos - PGR e o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, no termos das NR 01 e 
NR 07. 

Pois bem, cabe primeiramente salientar que a Norma 
Regulamentadora nº 01, foi originalmente editada 
pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978, Última 
modificação: Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 
2020.)(Início de vigência: 03 de janeiro de 2022 - Portaria 
SEPRT 8.873, de 23/07/2021. E ainda trago na CLT os 
dispositivos característicos sobre a Segurança e Medicina 
do Trabalho se encontram no Capítulo V do Título II – Das 
Normas Gerais de Tutela do Trabalho, perfazendo 70 artigos 
(do 154 ao 223).,Ou seja, é uma norma que deve ser cumprida 
pelas empresas ou órgãos que possuam empregados celetistas, 
não sendo possível aplicá-la aos servidores municipais de 



Monte Belo, regidos por leis municipais, ente este dotado 
de autonomia federativa. 

“1.2.1.1 As NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da 
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho” 

Importante ressaltar, que o município foi orientado 
previamente quanto ao mal elaborado EDITAL, quanto aos 
erros do edital e principalmente em relação ao mau uso do 
dinheiro publico, pois estes laudos de nada servirão, 
apenas como consulta. 

Ademais, com advento do eSocial, o qual se tornará 
obrigatório em janeiro de 2023 pelos órgãos públicos, o 
edital sequer traz menção a esta obrigação, ou seja, mais 
uma vez mostrado total despreparo e novamente brincando com 
dinheiro público. 

O município precisa de embasamento em sua legislação 
municipal para implementar o PPRA (atual PGR), pois 
embasando na CLT, estaria cometendo infração grave, 
principalmente acerca do pagamento de insalubridade. 

Em a Norma Regulamentadora nº 07, foi originalmente editada 
pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978, sob o 
título “Exames Médicos”,  de maneira a regulamentar 
os artigos 168 e 169 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), conforme redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de 
dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V (Da Segurança e 
da Medicina do Trabalho) do Título II da CLT. 

Mais uma vez esta norma que deve ser cumprida pelas 
empresas ou órgãos que possuam empregados celetistas, não 
sendo possível aplicá-la aos servidores municipais. 

Excelência, o município deve implementar segurança do 
trabalho para seus servidores, porém é preciso fazer de 
forma correta, precisamos atender a legislação correta. 

 

Diante do exposto, requer: 

1 – Cancelamento da licitação; 

2 – Adequação do próximo edital; 



3 – Ressaltar que a empresa aqui citada, irá oficializar o 
Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público 
Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento  

 

Monte Belo, 25 de maio de 2022. 

 

 

CARLOS PETROCELI SILVA MORAIS 

829.758.500-00 
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