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Editais
ESTADO DA BAHIA
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA
DE EUNÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESULTADO FINAL EDITAL Nº 014, DE 26 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PELO REGIME ESPECIAL DE
DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA
CARGO DIVERSOS

A Prefeita Municipal de Eunápolis, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
conjuntamente com o Secretário Municipal de Gestão, em cumprimento da 10ª fase
do procedimento de seleção de pessoal para contratações temporárias pelo REGIME
ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA, que trata o Edital de Abertura nº
014, de 26 de agosto de 2022, torna pública a O RESULTADO FINAL, conforme
anexos.
1 - Os candidatos que concorreram na condição de PNE estão devidamente
identificados e tiveram sua colocação estabelecida nos termos do Edital de Abertura.

Eunápolis, 19 de setembro de 2021.

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

19/09/2022
11:14:31

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - REDA 2022

RESULTADO FINAL

EDITAL 014/2022 – CARGOS DIVERSOS
CARGO: CUIDADOR SOCIAL
Posição

CPF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

045.***.***.**
027.***.***.**
841.***.***.**
092.***.***.**
091.***.***.**
031.***.***.**
045.***.***.**
976.***.***.**
037.***.***.**
016.***.***.**
072.***.***.**

Posição

CPF

1
2
3

INSCRIÇÃO
009125
009116
009105
009108
009109
009110
009102
009134
009101
009100
009129

NOME
MARTA CELESTINA DA SILVA MOTA
ISLANE DOS SANTOS PALMA SOUZA
THALITA SILVA DE JESUS
MARIANA FERREIRA DE SOUZA VIANA DIAS
ANA BEATRIZ SIMOES MELO
QUEILA SOUZA LIMA
YLANA SANTOS DA SILVA
MARIA LIOR CAMPOS PESSOA
PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA
AMANDA DE OLIVEIRA SILVA
CARGO: MÉDICO PSF

INSCRIÇÃO

991.***.***.** 009119
033.***.***.** 009106
042.***.***.** 009115

NOME
IZIDE DAIANA GONCALVES RODRIGUES FORTES
LORENA ALVES FAUAZE
LAYSA PEREIRA DE SOUZA

NASCIMENTO TÍTULOS
07/02/1973
22/03/1982
14/06/1986
10/11/1999
19/02/2004
19/08/1984
26/08/1995
04/01/1978
13/07/1989
23/07/1995
07/10/1996

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00

NASCIMENTO TÍTULOS
15/02/1978
16/09/1988
03/05/1993

0,00
0,00
0,00

RESULTADO
TEMPO DE
TOTAL
SERVIÇO
5,00
8,00 CLASSIFICADO
0,00
3,00 CLASSIFICADO
0,00
3,00 EXCEDENTE
0,00
3,00 EXCEDENTE
0,00
3,00 EXCEDENTE
0,00
2,00 EXCEDENTE
0,00
2,00 EXCEDENTE
0,00
1,00 EXCEDENTE
0,00
0,00 EXCEDENTE
0,00
0,00 EXCEDENTE
0,00
0,00 EXCEDENTE
RESULTADO
TEMPO DE
TOTAL
SERVIÇO
0,00
0,00 CLASSIFICADO
0,00
0,00 CLASSIFICADO
0,00
0,00 EXCEDENTE

Secretaria Municipal de Gestão - REDA 2022
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CLEMILSON DAVID DE SOUZA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.
1

Ref.:

PREGÃO ELETRONICO Nº 056 / 2022

A QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
a Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº. 2.487, Edf. Fernandez Plaza, Sala 201, Parque Bela Vista, Salvador, BA,
CEP 40.280-000, Salvador, Bahia, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por representante abaixo
assinado, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

na forma das razões adiante deduzidas:

I

DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.

É sabido que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, apontando-lhes os
vícios nos quais incorre, mediante provocação devidamente fundamentada à Administração, oportunidade na qual
está não pode se furtar ao exercício do controle da legalidade do ato convocatório público.
Ademais, tendo em vista que o Edital é o fundamento de validade em si dos atos administrativos
praticados no curso da licitação, que de modo geral visa à consecução de interesse público direcionado à
satisfação do bem comum, é indubitável a necessidade de observância da lei e dos princípios constitucionais
norteadores do exercício dos atos de governo pela Administração Pública, quando da elaboração do Edital,
residindo justamente neles o fundamento legitimador do questionamento de todo e qualquer cidadão acerca da
validade dos instrumentos convocatórios públicos.
Cumpre ainda observar o pleno atendimento, pelo Impugnante, do requisito de validade temporal
lastreado pelo item 20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, que prevê que o mesmo poderá ser impugnado em até 3
(três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, que ocorrerá no dia 19 de setembro de
2022, conforme determina o edital ora impugnado.
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Assim, é de se concluir que o prazo final para apresentação da presente impugnação é dia 14 de agosto
de 2022, portanto 03 (três) dias uteis da data fixada, portanto não ficando dúvida quanto à sua tempestividade.
Ademais, cumpre destacar que consiste em condição de procedibilidade do pregão em tela a apreciação
desta irresignação, o que de logo vem a Impugnante a requerer.

II

DOS FUNDAMENTOS

Foi aberta licitação pública pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, na modalidade Pregão
Eletrônico, sob o número 056/2022, tendo como objeto a “Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de engenharia clínica, com gestão técnica de equipamentos médicos, oftalmológicos,
odontológico, e laboratóriais, incluindo manutenção corretiva, preventiva, ensaio de segurança elétrica e
calibração dos equipamentos com aplicação de peças e acessórios, em caracter de substituição, conforme
demanda, visando atender às necessidades da secretaria municipal de saúde e seus anexos assistenciais”.
Sendo que foram efetuadas as exigências sobre a Qualificação Técnica:
9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.5.1. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
9.5.1.1. A empresa deverá atender aos requisitos técnicos mínimos e apresentar:
9.5.1.2. Certidão de Regularidade do licitante perante o Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos (CFT) válida;
9.5.1.3. Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante executou
serviços e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características e quantitativos com o objeto licitado. Cujas parcelas de maior relevância
técnica são: Serviço de Engenharia Clínica e Manutenção de equipamentos médicohospitalares;
9.5.1.4. Designação (ões) de Responsável (eis) Técnico (s), da empresa Contratada.
O Profissional deverá possuir registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA
e/ou no CFT, vinculado comprovadamente ao licitante na data prevista para a abertura
do certame, acompanhada de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) para um dos
Responsáveis, devidamente registrada(s) no CREA ou no CFT, por execução de serviço,
para empresa privada ou para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, de características
semelhantes ao objeto licitado, cujas parcelas de maior relevância técnica são: Serviço
de Engenharia Clínica e Manutenção de equipamentos médico-hospitalares.
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9.5.1.5. O responsável técnico deverá ser profissional devidamente habilitado para tal
exercício, que poderá ser Graduado em Engenharia Biomédica ou Engenheiro com pósgraduação, devidamente reconhecida pelo MEC, em Engenharia Clínica ou Técnico em
Engenharia Clínica, ou técnica com CAT em manutenção de equipamentos hospitalares.
9.5.1.6. O (s) nome(s) do(s) profissional(is) designado(s) responsável(is) técnico(s)
deve(m) constar obrigatoriamente da certidão de registro da licitante perante o CREA e
CFT. Em se tratando de prestador de serviço apresentar o seu contrato de prestação e
seu registro atualizado e regular perante o CREA, se for o caso.
Constando do edital que esta licitação está regida com aplicação subsidiaria da Lei 8.666/93, que em
seu art. 30, que define:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Sobre o item 9.5.1.3.Verifica-se que, para capacitação técnica da licitante está sendo exigido apenas o registro no
Conselho, Certidão de Acervo Técnico (CAT) e comprovação de graduação de determinados profissionais. No
entanto, para proteção dos interesses do próprio Contratante, o edital por não efetuar as exigências contidas
no Art, 30, II, acima citado, torna-se permissível a participação de licitante que possivelmente não disponha de
estrutura das suas instalações, aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis, bem como da
qualificação técnica de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pela realização dos
serviços especializados de manutenção objeto da licitação.
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Em sendo assim, requemos que o Edital modifique os termos do item 9.5.1.3 da Qualificação
Técnica, passando a exigir a integralidade dos termos do inciso II do Art. 30 acima citado.
Sobre o item 9.5.1.4 4

Este item afirma que o Responsável Técnico deverá possuir registro no CREA ou CFT, vinculado
comprovadamente ao licitante, também acompanhado de registro CAT.
No entanto, verifica-se que os itens 6 e 10 do presente Edital, descrevendo as funções a serem
executadas pelos profissionais registrados no CRT (Técnico - nível médio) e os registrados no CREA

(Engenheiro - nível superior), determinam claramente as suas atividades, senão vejamos:
6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Devido a necessidade do pronto atendimento para correção de falhas em equipamentos
de suporte à vida e para atender ao cronograma de manutenção preventiva e de calibração,
a empresa deverá ser capaz de dispor à disposição das Unidades de Saúde, a seguinte
equipe técnica mínima:
6.13. A proponente deverá elaborar um plano de calibração para instrumentos considerados
críticos (todos cuja legislação vigente obrigue ou recomende. Devem ser objeto desse item,
aqueles equipamentos que as boas práticas de Engenharia recomendem. Toda calibração
realizada deve gerar um documento denominado “Certificado de Calibração” com no mínimo
as seguintes informações: número do certificado; data da calibração; código do
equipamento/instrumento; código do padrão de referência; indicação de no mínimo 03
leituras, comparando com as leituras do padrão; indicação do erro da leitura, indicação da
incerteza da leitura, indicação do Técnico responsável pela execução da

calibração e indicação do Engenheiro responsável pela equipe técnica; E
conclusão sobre a conformidade do equipamento.
10. DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES
10.1. Engenheiro Clínico - Nível Superior, com graduação em Engenharia,

com especialização em Engenharia Clínica, registro no respectivo conselho de
classe e em dia com as obrigações junto ao mesmo. O profissional deve ser especializado
em equipamentos médico-hospitalares. Funções - Planejar, organizar e gerenciar as
atividades realizadas no âmbito do Setor de Engenharia Clínica do Complexo; implementar
diretrizes da gestão tecnológica; coordenar as atividades da equipe multiprofissional;
prestar assessoria técnica quanto ao suporte para aquisição de novas tecnologias,
assistência técnica na elaboração de projetos básicos, auxílio no gerenciamento quanto as
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empresas terceirizadas que prestam serviços em equipamentos com manutenção
exclusiva;
10.2. Técnico - Nível de instrução, no mínimo, ensino médio, acrescido de cursos
de formação profissional de nível técnico (cursos técnicos) com no mínimo 02 anos
de experiência em manutenção em equipamento hospitalar. Realizar manutenção
preventiva e corretiva; montar equipamentos em geral; atender chamados locais; monitorar
equipamentos; acompanhar técnicos das empresas terceirizadas que atuam nos
equipamentos com representação exclusiva; documentar relatório ou ordem de serviço,
para cada evento preventivo ou corretivo.
Os citados Conselhos, publicaram instruções através de Normas e Resoluções, instruindo sobre as
atividades e funções dos seus inscritos:
1.
CREA – Norma de Fiscalização 01/96 – que tem objetivo fixar critérios e parâmetros para
registro nos CREAs a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, para atividades de projeto, instalação e
manutenção de equipamentos eletroeletrônicos da área de saúde., emitida pela CAMARA ESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA ELÉTRICA, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos n° 1, 6, 7. 8 e 46, letra
“e” da Lei n° 5.194/66, bem como os artigos n° 1 e 3 da Lei 6.496/77, a Lei n° 5.524/68, a Resolução n° 218/73
do CONFEA, o Decreto n° 23.596/33, de 12/12/33, considerando:
A utilização de equipamentos eletroeletrônico utilizados no diagnostico, na terapia e monitoração de
procedimentos médicos, em uso em centro cirúrgicos, centro de tratamento intensivos - UTIs, fundamentais
para a manutenção da vida humana, Riscos advindos aos pacientes, operadores e terceiros no caso de erro
de projeto ou falha técnica na instalação, operação e manutenção de equipamentos que emitem radiação
ionizantes, que compete ao Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN baixar normas gerais sobre
substâncias radioativas, estabelecer critérios e parâmetros para fiscalização das atividades de projetos,
instalação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos na área de saúde.
RADIAÇÃO X – radiação produzida pelo fretamento ou aceleração de partículas carregadas.
RADIAÇÃO IONIZANTE – qualquer radiação eletromagnética ou de partículas que ao interagir
com a matéria ioniza direta ou indiretamente seus átomos ou moléculas.
FONTE DE RADIAÇÃO – aparelho ou material que emite ou é capaz de emitir radiação ionizante.
FONTE DE RADIOATIVA – material radioativo interagido como fonte de radiação.
Adota parâmetros para exercício da fiscalização na área de competência do CREA, das atividades
profissionais
Equipamentos usados em terapia e monitoração
Equipamentos que utilizam radiação ionizante
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Sendo assim, baseado nas informações contidas itens 6 e 10 acima descritas, conclui-se que a maioria
dos equipamentos listados no Anexo I do Edital serão realizados por técnicos sob a responsabilidade técnicos de
engenheiros.

Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.487 - Ed. Fernandez Plaza, Sala 201. Salvador/BA. CEP 40280-000
Telefax: (71) 3354-1172 - www.qualimedical.com.br - e-mail: qualimedical@qualimedical.com.br
CNPJ - 08.149.739/0001-71

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0ZBM0FDOTJCQKU1QUFBRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

6

Segunda-feira
19 de Setembro de 2022
25 - Ano XIII - Nº 8428

Eunápolis

7

Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.487 - Ed. Fernandez Plaza, Sala 201. Salvador/BA. CEP 40280-000
Telefax: (71) 3354-1172 - www.qualimedical.com.br - e-mail: qualimedical@qualimedical.com.br
CNPJ - 08.149.739/0001-71

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0ZBM0FDOTJCQKU1QUFBRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Setembro de 2022
26 - Ano XIII - Nº 8428

Eunápolis

O Conselho Regional dos Técnico industriais – CRT, através de suas Resoluções (111 – 118 –
120 -121 – 136 - ... ) estabelece atribuições para os diversos campos de atuação dos técnicos, sempre
observando os limites legais e regulamentares das áreas de atuação, bem como da áreas compartilhada com
outras profissões também regulamentadas.
Entretanto, conforme a NORMA DE FISCALIZAÇÃO 01/96 (cópia em anexo) emitida pelo CREA,
estabelece critérios e parâmetros para as atividades de manutenção de equipamentos eletroeletrônicos da
área de saúde, relata diversas considerações sobre a utilização dos equipamentos de raios-X, quais sejam:
Considerando os riscos advindos aos pacientes, operadores e terceiros no caso de erro
de projeto ou falha técnica na instalação, operação e manutenção de equipamentos que
emitem radiação ionizante;
Considerando a necessidade de se estabelecer critérios e parâmetros para a
fiscalização das atividades de projeto, instalação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos da área de saúde;
Considerando a necessidade de se disciplinar o registro de pessoas físicas e jurídicas que
se dedicam a essas atividades;
Considerando que o exercício dessas atividades é da competência de profissionais
da área da ENGENHARIA ELETRICA;
Adotando os PARAMETROS E PROCEDIMENTOS BASICOS PARA FISCALIZAÇÃO para
classificação de diversos grupos de equipamentos em função do nível de complexidade técnica e risco a vida
humana, destacando entre eles os equipamentos que utilizam radiação ionizantes, sendo estas atividades a
serem executadas especificamente por profissionais devidamente registrados no sistema CONFEA/CREA
e sob responsabilidade técnica de Engenheiros Eletricista.
Além do mais, salientamos que a Constituição Federal de 1988 contempla em seu Art. 5º, XII, que “- é
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer” (grifo nosso).
Vale destacar que, em qualquer área profissional, estar devidamente registrado no seu conselho garante
confiança e credibilidade tanto para a sociedade como para o profissional. O registro em si não constitui apenas
um aval para o profissional desempenhar suas funções, mas representa, acima de tudo, a proteção da sociedade
dos maus profissionais, de pessoas sem formação exercendo a profissão, dos riscos que envolvem a ausência de
fiscalização e de tantos outros fatores que comprometem a qualidade e a confiança dos serviços prestados.
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Em sendo assim, baseado nos itens 6 e 10 deste Edital, solicitamos que sejam modificadas as
exigências do item 9.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, para passar a exigir, que a responsabilidade técnica seja
de competência de engenheiro (nível superior) registrado emo Conselho competente, e tenha capacidade exercer
atividade prevista para o objeto deste certame. Isto para evitar riscos e garantir segurança a pacientes e seus
operadores.
Bem como, que seja exigido, que a licitante a indicação de suas instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, e que seja citando a qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

III

DO PEDIDO

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com as correções
necessárias ao ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que
se iniciará e que sejam devidamente alteradas as exigência citadas do Edital, de modo que propicie a participação
de licitantes conforme os princípios de igualdade, isonomia e competitividade, uma vez que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS será beneficiada com, além do pelo menor preço, a melhor qualidade dos serviços
a serem contratados.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Salvador/Ba, 15 de setembro de 2022.
QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP.

Procurador
RG: 09.007.752-03 -SSP / BA
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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 053/2022

Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
053/2022 interposta pela empresa QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Avenida Antônio
Carlos Magalhães, nº. 2.487, Edf. Fernandez Plaza, Sala 201, Parque Bela Vista,
Salvador, BA, CEP 40.280-000, Salvador, Bahia, ora Impetrante, com a
finalidade de Impugnação do Edital.

DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.,
impetrou impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo
encaminhado sua fundamentação.
Assim, a empresa alegou, em síntese, que:
(...)
“Verifica-se que, para capacitação técnica da licitante está sendo exigido
apenas o registro no Conselho, Certidão de Acervo Técnico (CAT) e
comprovação de graduação de determinados profissionais. No entanto, para
proteção dos interesses do próprio Contratante, o edital por não efetuar as
exigências contidas no Art, 30, II, acima citado, torna-se permissível a
participação de licitante que possivelmente não disponha de estrutura das suas
instalações, aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis,
bem como da qualificação técnica de cada um dos membros da equipe
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técnica que se responsabilizará pela realização dos serviços especializados de
manutenção objeto da licitação.
Em sendo assim, requemos que o Edital modifique os termos do item 9.5.1.3 da
Qualificação Técnica, passando a exigir a integralidade dos termos do inciso II
do Art. 30 acima citado.
(...)
Em sendo assim, baseado nos itens 6 e 10 deste Edital, solicitamos que sejam
modificadas as exigências do item 9.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, para passar a
exigir, que a responsabilidade técnica seja de competência de engenheiro
(nível superior) registrado emo Conselho competente, e tenha capacidade
exercer atividade prevista para o objeto deste certame. Isto para evitar riscos e
garantir segurança a pacientes e seus operadores.”

Em seu primeiro ponto de impugnação ao edital, alega a licitante, que
a ausência de exigência de indicação das instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, tonaria permissivo
que empresas que não dispusesse de estrutura necessária para atender o
objeto participasse da licitação.
Contudo, já no texto preambular do instrumento convocatório, permite
a participação de empresas que atendam o edital e seus anexos, vejamos:
“2.1 Poderão participar desta licitação os interessados que
atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus
anexos.”
Assim, atender todas a exigências constante no edital, abrange tanto
no aspecto de qualificação técnica e jurídica, como também estrutural, uma
vez que é, notadamente, uma obrigação contratual, que a empresa
contratada, tenha disponibilidade técnica e estrutural para executar os
serviços.
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Por outro lado, no Termo de Referência, que é parte integrante do
edital, discrimina todas as exigências necessárias a empresa contratada,
dentre elas, exigências no aspecto estrutural e de pessoal.
De tal modo, não se vislumbra qualquer restrição nas exigências postas,
bem como qualquer ilegalidade no instrumento convocatório.
Quanto ao pedido de que este Município proceda com alteração no
edital afim de exigir que os serviços sejam executados somente por empresas
que

tenha

como

responsável

técnico

Engenheiro

(nível

superior),

entendemos que tal alteração ensejará exigência restritiva a ampla
participação de empresas, conforme mostraremos a seguir.
O edital da licitação em tela, cuidou de exigir, em atenção a ampla
competitividade e participação de empresas, a possibilidade de que tanto
empresas inscritas no CREA ou no Conselho de Técnicos (CFT), pudessem
oferecer propostas no referido certame.
Em igual sentido, além da permissão de participação de empresas
inscrita no Conselho dos Técnico, permitiu ainda que empresas inscrita no
CREA, mas que possuam qualquer profissional, formado em Engenharia,
desde que com qualificação comprovada para executar os serviços,
pudessem oferecer propostas, uma vez que exigiu somente que o profissional
fosse engenheiro, podendo ser com formação própria em Engenharia
Clinica, ou com especialização na área, conforme dispõe o item
“9.5.1.5. O responsável técnico deverá ser profissional devidamente
habilitado para tal exercício, que poderá ser Graduado em Engenharia
Biomédica

ou

Engenheiro

com

pós-graduação,

devidamente

reconhecida pelo MEC, em Engenharia Clínica ou Técnico em
Engenharia Clínica, ou técnica com CAT em manutenção de
equipamentos hospitalares.”
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Resta ainda, salientar que, o objeto desta licitação, não trata
exclusivamente de Manutenção de equipamentos médico-hospitalares,
mas sim de prestação de serviço de engenharia clínica, de forma ampla e
não restrita somente a manutenção dos equipamentos.
A empresa contratada, será responsável pela gestão técnica dos
equipamentos médicos, com responsabilidade de implantar, planejar e
gerenciar os equipamentos médicos hospitalares (EMHs), garantindo
qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado a realização de
procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir
para a melhoria direta no atendimento à população.
Bem como, o Município busca almejar com a contratação de empresa
especializada na gestão e operação integrada de EMHs, visando assegurar
dentre outros benefícios:
1. Celeridade no reparo de equipamentos com reposição de peças e acessórios
quando necessário, reduzindo o tempo de espera para realização de
atendimento,

consultas,

exames

e

procedimentos

ocasionados

pela

indisponibilidade deste;
2. Maior qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a
satisfação e segurança do usuário, agregando economia nos processos de
trabalho;
3. Histórico de manutenção dos equipamentos, contemplando custos, de modo a
respaldar as decisões da Diretoria quanto à incorporação tecnológica e
descarte por obsolescência;
4. Criação de indicadores gerenciais para monitorar os trabalhos de gestão de
equipamentos e viabilizar os ajustes necessários;
5. Cumprimento à RDC/ANVISA RESOLUÇÃO RDC Nº 509, DE 27 DE MAIO DE 2021,
que determina a rastreabilidade dos processos que envolvam tecnologias em
saúde, bem como à ABNT NBR 15.943:2011, que dispõe sobre as diretrizes para
um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de
serviços de saúde e de equipamentos para a saúde;
6. Calibrações de acordo com o previsto pelo fabricante e determinado pelas
normas que regem grupos de EMHs para garantir a confiabilidade dos
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diagnósticos e procedimentos médicos, aumentando, assim, a segurança dos
pacientes e diminuindo os riscos envolvidos e eventos adversos;
7. Treinamento do corpo clínico para minimizar problemas nos equipamentos por
mau uso ou imperícia.

Neste aspecto, não busca o município, uma empresa especializada
exclusivamente na manutenção dos equipamentos, mas sim contratar uma
empresa especializada em Engenharia Clinica, que em uma apertada
análise das normas, não vê proibição de que estes serviços sejam
executados

por outros

profissionais,

desde que

com

a

devida

e

comprovada capacidade.
Relativo a Norma Fiscalizadora 01/96, além de não ter força de lei,
estabelece apenas critérios e parâmetros para registro nos CREAs e
Anotação de Responsabilidade Técnica, pois se quer definiu como
competência exclusiva do Engenheiro Elétrico tal função.
Assim, retirar da competição todas as empresas com qualificação
técnica comprovada em execução de serviço de Engenharia Clinica,
conforme escopo proposto, restaria em forte prejuízo a competitividade,
bem como a possibilidade de não contratar a melhor proposta.
De tal modo, não se vislumbra qualquer restrição nas exigências postas,
bem como qualquer ilegalidade no instrumento convocatório.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., a qual acolho na forma do
remédio constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de
requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação
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técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho o Edital em seus termos originais,

para

a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 053/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.
Eunápolis – BA, 16 de setembro de 2022

Kleuton Rosa dos Santo Oliveira
Pregoeiro
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