
14/06/2019 Gmail - Pregão nº 17/2019 UASG: 925373 - Engenharia Clínica

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=110b16bbc9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1636229828932295993&simpl=msg-f%3A1636229… 1/2

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

Pregão nº 17/2019 UASG: 925373 - Engenharia Clínica 
2 mensagens

Vendas Engebio <vendas@engebio-ne.com.br> 13 de junho de 2019 08:52
Para: sigma.supel@gmail.com

Prezada Pregoeira Nilseia Ketes, bom dia!

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente ao Processo Licitatório - Pregão nº 17/2019
UASG:925373, referente a Engenharia Clínica.

Nosso questionamento trata-se da equipe técnica, no Termo de Referência não consta, portanto, gostaria de
saber se ficará a nosso critério definir o quadro e quantitativo da equipe (Engenheiro, Técnicos...), verificamos que
deveremos enviar juntamente com a proposta, a planilha de custo, sendo assim, se faz necessário descriminar a
equipe. Por isso, solicito esclarecimento, para que possamos elaborar a nossa planilha de custo.

Desde já, obrigada pela atenção! Fico no aguardo de retorno!

Atenciosamente,

Isabelle Sousa.

--  

vendas

Fone: (81) 3038-3312

E-mail: vendas@engebio-ne.com.br

Muito obrigada por solicitar nossos  serviços. É sempre um grande prazer poder atendê-los!

 

 

 

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com> 14 de junho de 2019 12:27
Para: Vendas Engebio <vendas@engebio-ne.com.br>

Bom dia!
 
Acusamos o recebimento e informamos que seu questionamento será encaminhado a Secretaria responsável pela
elaboração do Termo de Referência para análise.
 
Atenciosamente,
 
Jéssica Graciliano
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
 
Equipe SIGMA/SUPEL

mailto:vendas@engebio-ne.com.br
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Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

Pregão nº 17/2019 UASG: 925373 - Engenharia Clínica 

Vendas Engebio <vendas@engebio-ne.com.br> 14 de junho de 2019 12:42
Para: Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

Prezada Pregoeira Nilseia Ketes, boa tarde!

Venho por meio deste, solicitar novo esclarecimento referente ao Processo Licitatório - Pregão nº 17/2019
UASG:925373, referente a Engenharia Clínica, segue em anexo.

Desde já, obrigada pela atenção! Fico no aguardo de retorno!

Atenciosamente,

Isabelle Sousa.

---
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL 

DE LICITAÇÕES - SUPEL DO GOVERNO ESTADUAL DE RONDÔNIA. 

 
 

Referente à pedido de esclarecimento aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

Nº.017/2019/SIGMA/SUPEL/RO 

 

ENGEBIO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.555.589/0001-70, com sede na Rua Padre Gabriel 

Mousinho, 47, bairro Ilha do Retiro, cidade do Recife, estado de Pernambuco – CEP: 50.750-

360, por meio de seu representante legal, vem, tempestivamente, com arrimo ao artigo 18 

do Decreto 5.450 / 2005, apresentar a sua: 

 
Pedido de esclarecimento ao edital 

 

Aos termos do Edital supracitado na forma do arrazoado abaixo. 

 

I. DA MOTIVAÇÃO AO ESCLARECIMENTO 

 

A licitante, na expectativa de participar do certame em referência, obteve 

acesso ao edital, cujo objeto é a “Contratação de Empresa Especializada na Prestação 

de Serviço de Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de Gerenciamento de Equipamentos 

Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos Equipamentos com 

Reposição de Peças e Acessórios”. 

 

A realização dos serviços de manutenção preditiva descrito no objeto, na 

especificação técnica e no sub-item 9.1.17, do edital que transcrevemos para melhor 

apreciação. 

 

“Contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviço de Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de 
Gerenciamento de Equipamentos Manutenção 
Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos 
Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios”. 

 

Haja vista que a licitante visa cumprir integralmente as condições editalícias 

solicita esclarecimento quanto a quais itens deverão ser cumpridos da manutenção preditiva, 

quais equiapamentos serão contemplados pela manutenção preditiva e quais analisadores as 

licitantes devem apresentar como comprovação da qualificação técnica para os itens de 

manutenção preditiva. 

 

O objetivo básico de qualquer licitação é obter a melhor proposta para a 

contratação de serviço que lhe seja necessário, observados os limites e condições da 
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legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da máxima competitividade possível entre 

os interessados. Além disso, o edital está não informa qual a qualificação técnica da licitante 

no que tange a calibração. Conforme descrito no objeto que  para maior entendimento 

detalhamos abaixo: 

“Contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviço de Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de 
Gerenciamento de Equipamentos Manutenção 
Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos 
Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios”. 

 

 

  À licitante deve apresentar alguma comprovação como certificação para a 

realização das calibraçãoes como por exemplo a NBR ISO17.025? 

 

II. DO PEDIDO 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos 

licitatórios, a licitante, com o devido respeito, requer que Vossa Senhoria julgue 

motivadamente o presente pedido de esclarecimento, acolhendo-a e promovendo as 

informações necessárias nos termos do edital e seus anexos. 

 

Termos em que, sempre com renovado respeito e confiante nesta Pregoeira, 

pede deferimento. 

 

Recife, 14 de junho de 2019. 

 
 

 
 

ENGEBIO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ Nº 06.555.589/0001-70 

 



14/06/2019 Gmail - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PE 17/2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=110b16bbc9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1636168817619133904&simpl=msg-f%3A1636168… 1/1

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PE 17/2019 
3 mensagens

contato@summusconsultoria.com.br <contato@summusconsultoria.com.br> 12 de junho de 2019 16:01
Responder a: contato@summusconsultoria.com.br
Para: sigma.supel@gmail.com

 
Segue anexo pedido de impugnação referente ao Pregão Eletrônico 17/2019.
 
Att,
 

 
Summus Consultoria, Assessoria, Licitações e Terceirizações Ltda

 
CNPJ: 17.178.720/0001-44

Endereço: Rua México, nº 999 - Bairro: Nova Porto Velho
Cidade: Porto Velho - RO / Cep:76.820-190

(69) 3219-3592
E-mail: contato@summusconsultoria.com.br

 
IMPUGNAÇÃO PE 17.pdf 
1140K

contato@summusconsultoria.com.br <contato@summusconsultoria.com.br> 14 de junho de 2019 08:16
Responder a: contato@summusconsultoria.com.br
Para: sigma.supel@gmail.com

 

Alcance de data: "contato@summusconsultoria.com.br" <contato@summusconsultoria.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 12 de junho de 2019 17:01 
Para: sigma.supel@gmail.com 
Assunto: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PE 17/2019
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com> 14 de junho de 2019 12:22
Para: contato@summusconsultoria.com.br

Bom dia!
 
Acusamos o recebimento e informamos que seu questionamento será encaminhado a Secretaria responsável pela
elaboração do Termo de Referência para análise.
 
Atenciosamente,
 
Jéssica Graciliano
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
 
Equipe SIGMA/SUPEL
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SENHORA PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA – 
SUPEL/RO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2019/SIGMA/SUPEL/RO 

 
 
 
 
 

MACHADO E PEGO LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 12.004.603/0001-40, com 
sede localizada na Rua Clóvis Arraes de Chaves, 794 – Sala 02, Bairro 
Urupá, na cidade de Ji-Paraná, Estado de RO, Cep: 76.900-209, com 
telefone para contato (69) 32193592, representada por sua 
Procuradora, tempestivamente, vem à presença de Vossa Senhoria, a 
fim de apresentar 

 
 
 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 

 
com sustentação no §2° do artigo 41 da Lei Federal nº 8666/1993, a 
qual se aplica subsidiariamente à modalidade Pregão, conforme 
regido pelo art. 9º da Lei Federal n.º 10.520/2002, e item 3.1 do 
edital de licitação, onde fixa até 2 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública, nos termos do Edital em 
referência, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas 
razões a seguir articuladas: 
 
 
 

I – DA TESPESTIVIDADE 
 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade 
desta impugnação, dado que a sessão pública, da modalidade Pregão, 
na forma Eletrônico, encontra-se prevista para recebimento das 
propostas e início da sessão pública até 25/06/2019, conforme 
sistema de licitações, tendo sido, portanto, cumprido o prazo 
pretérito de 2 (dois) dias úteis. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 
O Pregão Eletrônico em referência tem por objeto a “Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia 
Clínica, Incluindo Serviço de Gerenciamento de Equipamentos 
Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos 
Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios, visando atender 
às necessidades do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP (536 
leitos) e Hospital Regional de Buritis - HRB (30 leitos), conforme 
especificações constantes neste termo de referência, de forma 
contínua, por um período de 12 (doze) meses.” 

 
 
 
III – DOS FATOS 

 
A presente impugnação apresenta questões 

pontuais que viciam o ato convocatório, que por discreparem do rito 
estabelecido na Lei Federal nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores) e na Lei Federal n.º 10.520/2002, restringirem a 
competitividade, condição esta essencial para a validade de qualquer 
procedimento licitatório. 

Pretende, ainda apontar situações que 
devem ser esclarecidas, facilitando, assim a compreensão de 
determinadas cláusulas, evitando posteriores interpretações 
equivocadas. 

A Impugnante verificou que o Termo de 
Referência, parte integrante do Edital de Licitação, admite em seu 
item 10, letra a.2, a exigência do Atestado de Capacidade Técnica, no 
que diz respeito a compatibilidade do objeto da licitação: 

“10 
... 
a.2) Entende-se por pertinente e compatível 
em quantidade o(s) atestado(s) que em sua 
individualidade ou soma comprove que a empresa 
licitante entregou no mínimo 30% (trinta por cento) 
dos itens em que apresentar proposta  (Serviço de 
Engenharia Clinica em unidade hospitalar de 
média e alta complexidade com 170 leitos).” 
(grifo nosso) 
 
Vejamos o que determina a Lei Federal nº 

8.666/93:  
“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: 
... 
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, 
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bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos;  
... 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais específicos, ou 
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 
inibam a participação na licitação. (grifo 
nosso)”     
 
Vale esclarecer que o objeto da licitação, 

ainda trouxe em sua descrição o “serviço de Engenharia Clínica”, 
descrito no Termo de Referência, parte integrante do Edital de 
Licitação, em seu item 2: 

“Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Engenharia Clínica, 
Incluindo Serviço de Gerenciamento de 
Equipamentos Manutenção Corretiva, Preventiva, 
Preditiva e Calibração dos Equipamentos com 
Reposição de Peças e Acessórios, visando atender às 
necessidades do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - 
HBAP (536 leitos) e Hospital Regional de Buritis - 
HRB (30 leitos), conforme especificações constantes 
neste termo de referência, de forma contínua, por 
um período de 12 (doze) meses.” (grifo nosso) 
 
Diante das exigências do Edital de Licitação, 

cabe discorrer a respeito do Engenheiro Clínico, o qual têm a função 
de estratégia na gestão hospitalar, somente acima de 300 leitos, não 
sendo o mesmo responsável técnico para executar o serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e 
acessórios hospitalares, ou seja, o Engenheiro Clínico somente tem a 
responsabilidade de gestão, conforme estabelecido na Resolução 
RDC/ANVISA n° 02/2010 (alterada pela RDC nº 20/2012), existindo 
várias outras resoluções da ANVISA (RDC n°185/2001, RDC 
n°15/2012, RDC n°11/2014, RDC n°50/2003, RDC n°16/2013 e RDC 
n°63/2011), a qual exige a presença de qualquer profissional, com 
nível superior com registro junto ao conselho de classe. 

Portanto, a Engenharia Clínica é uma área 
do conhecimento derivada da Engenharia Biomédica, gerenciando as 
tecnologias de saúde, aplicando conhecimentos de engenharia, com a 
finalidade de obter melhorias nos cuidados ao paciente, e pelo pronto 
atendimento no ambiente hospitalar, ou seja, é o profissional 
responsável por planejar, definir e executar as políticas e programas 
de gestão em tecnologia de saúde, visando melhorias na qualidade do 
atendimento. 

O Engenheiro Clínico, é o profissional com 
habilidade em gerenciamento e não execução, no que diz respeito a 
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos habituais. 

Têm-se o Engenheiro Clínico como 
profissional fundamental para a pré-instalação de equipamentos, pois 
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age como um gestor, orientador e fiscalizador no cumprimento da 
legislação hospitalar. 

A Engenharia Clínica, portanto, apesar de 
essencial às instituições de saúde, tem caráter acessório, 
instrumental ou complementar das ações e serviços de saúde, à luz 
da regulamentação existente no Ministério da Saúde e na Agência de 
Vigilância Sanitária – Anvisa. 

Diante da exigência do pregão eletrônico 
acima, vale esclarecer que a qualificação técnica dos licitantes, possui 
o objetivo de avaliar o conhecimento e experiência para a perfeita 
execução do contrato, sendo válida a comprovação do objeto 
compatível e pertinente, ou seja, a manutenção preventiva e 
corretiva em aparelhos hospitalares. 

Portanto, deve-se primar, ainda, pelo 
princípio da razoabilidade, ser razoável ao objeto exigido do Atestado 
de Capacidade Técnica, não subjetivando o objeto da licitação. 

Verificamos o que diz RDC/ANVISA n° 
02/2010: 

“Art. 8º O estabelecimento de saúde deve 
designar profissional com nível de escolaridade 
superior, com registro ativo junto ao seu conselho 
de classe, quando couber, para exercer a função de 
responsável pela elaboração e implantação do Plano 
de Gerenciamento de cada Tecnologia utilizada na 
prestação de serviços de saúde.” (grifo nosso) 
 
A referida Resolução RDC/ANVISA n° 

02/2010 (alterada pela RDC/ANVISA nº 20/2012), exige-se um 
responsável técnico com nível de escolaridade superior, este então, 
para o plano de gerenciamento de tecnologia utilizada pelo 
estabelecimento de saúde, não sendo necessário que esse 
profissional seja necessariamente um engenheiro clínico. 

Sabemos que muitos profissionais com 
formação superior que fazem especialização em engenharia clínica 
são formados nas mais diversas áreas do conhecimento humano. 

Portanto, a contratação pretendida deve-se 
a única e exclusivamente à contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, 
não devendo em momento algum se expor a uma contratação de 
engenharia clínica, pois se tem somente um profissional especializado 
como responsável técnico de um hospital, desde que as atividades 
sejam compatíveis com suas atribuições, conforme sistema 
CREA/CONFEA, conforme Resolução n° 218/73.  

Vale esclarecer que dentro de um ambiente 
hospitalar, existem vários equipamentos que se caracterizam como 
vasos de pressão (autoclaves e compressores de ar), por exemplo, 
que de acordo com NR-13 (Norma Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria n°23/94), devem ter um 
profissional habilitado para a aplicação desta norma. 

Ressalta-se que vasos de pressão, são 
equipamentos que contêm fluidos (líquidos, gases ou a 
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mistura destes) sob pressão interna ou externa que se não forem 
devidamente acompanhados por um profissional habilitado pode 
causar grandes danos em caso de mau funcionamento. 

O profissional habilitado para fins de 
aplicação da NR 13 é aquele que tem competência legal para o 
exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a 
projeto de construção, acompanhamento de operação e manutenção, 
inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão, 
em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país. 

Cabe esclarecer que não estamos 
desmerecendo o papel do Engenheiro Clínico, pois de fato, assume 
papel importante no  gerenciamento da área da saúde, porém cabe 
somente ao Engenheiro Mecânico ou Elétrico, o papel de exercer as 
atividades propostas no referido pregão. 

Portanto, não podemos negligenciar as 
competências, pois para manutenção preventiva e corretiva que o 
objeto da licitação pretende, devem ser executado por profissional 
habilitado, não coloca em risco a segurança dos usuários e toda a 
comunidade. 

A obrigatoriedade de obediência às normas 
técnicas para proteção de riscos e qualificação profissional no 
funcionamento, operação e manutenção de equipamentos 
hospitalares deve estar sempre em primeiro plano. 

Na esteira deste raciocínio, o responsável 
técnico do estabelecimento de saúde deve ter atribuição compatível 
com o trabalho a ser desenvolvido, para ficar em conformidade com a 
Regulamentação Profissional vigente. 

Em um hospital existem várias tecnologias 
disponíveis e para gerenciá-las deve se ter, no mínimo uma afinidade 
curricular com o assunto, pois uma manutenção corretiva e 
preventiva e calibração, não se responsabiliza por um especialista em 
engenharia clínica. 

Portanto, é imperioso que para se adequar 
aos ditames legais, os estabelecimento de saúde sejam criteriosos na 
contratação de uma empresa especializada, que se responsabilizará 
pelo seu parque tecnológico. 

A Resolução RDC/ANVISA nº 20/2012, 
define os equipamentos de saúde, sejam eles: equipamentos de 
apoio, de infra-estrutura, gerais e os médico-assistenciais. 

Para executar a resolução acima, necessita-
se de vários profissionais, com atribuições de competência da 
Engenharia, pois cada grupo, assume sua responsabilidade técnica, 
seja elas: civil, elétrica, mecânica, biomédica, dentre outras. 

Com base ainda, no parecer emitido pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia – CREA-
RO, através do Ofício nº 191/2019/PRES/CREA-RO, datado em 12 de 
junho de 2019 (em anexo), no qual esclarece que a competência 
para a execução dos serviços referente a atividade de manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares, com reposição 
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de peças e acessórios, é dos profissionais de formação em  
engenharia mecânica, eletricistas e eletrônicos. 

Das atribuições, fica claro que o Engenheiro 
Clínico não é a definição de um objeto de uma licitação, nem tão 
pouco, objeto determinante para qualificação técnica, sendo somente 
um profissional que aplica as técnicas da engenharia, ou seja, no 
gerenciamento dos equipamentos de saúde (médicos-
assistenciais), com o objetivo de garantir a rastreabilidade, 
usabilidade, qualidade, eficiência, efetividade, segurança e 
desempenho dos equipamentos, no intuito de promover a segurança 
dos pacientes. 

Diante de todos os fatos narrados acima, é 
importante esclarecer que para a execução dos serviços em 
gerenciamento dos equipamentos de saúde requer sobre a graduação 
em Engenharia Biomédica. A Engenharia Clínica é somente uma pós-
graduação, a qual não capacita ninguém para ser um engenheiro 
dentro de um hospital. 

A pós em Engenharia Clínica são apenas 
360 horas de carga horária, enquanto um Engenheiro Biomédico tem 
mais de 4 mil horas, percebe-se portanto, a diferença, pois a 
Engenharia Clínica é apenas uma sub área da Engenharia Biomédica. 

Perceptível a essa conclusão, vale ressaltar 
um caso em julho do ano de 2017 em que houve decisão da 3º 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que levou em 
consideração o entendimento do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea). De acordo com o relator, desembargador federal 
Carlos Rebelo Júnior, conseguiu-se comprovar que sua formação em 
Engenharia Biomédica era superior à exigida pelo edital do concurso, 
área de engenharia clínica. 

Por fim, mesmo que se tenha uma 
contratação do Engenheiro Clínico, para pronto atendimento ao 
gerenciamento hospitalar, este deve ser terceirizado, pois considera-
se uma demanda clínica do estabelecimento, os tipos de serviços 
ofertados, sendo atividade-meio, servindo como suporte aos serviços 
principais, atividade-fim, sendo neste caso, a Manutenção 
Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos 
equipamentos hospitalares 

Cabe esclarecer que a terceirização é um 
processo pela qual as empresas contratam serviços, que não 
constituem atividades-fim do órgão, no caso hospitalar, o serviço de 
Engenharia Clínica, destina-se à assistência clínica de qualidade 
hospitalar, possuindo previsão legal por contratação, através da IN 
05/2017. 

Ou seja, terceirizar é transferir para 
outrem, atividades que não estejam ligadas a atividade-fim, ficando a 
cargo do próprio hospital a terceirização do serviço de Engenharia 
Clínica, pois o mesmo possui a função de gestão do setor, 
selecionando pessoal, treinamento, implantação de metodologia de 
qualidade e padronização. 
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Para os fatos narrados acima, vale ainda, 
trazer em resumo o Acórdão 2066/2016-Plenário: 

... 
Em síntese, alegara a representante 
irregularidades na habilitação da empresa 
vencedora, tendo em vista a aceitação de 
atestados de serviços similares, em 
desrespeito aos requisitos estipulados no 
edital, e a não demonstração da capacidade 
técnica da licitante, “pois os atestados 
apresentados não tratariam de pavimentos 
aeroportuários, e sim de piso industrial, não 
possuindo a resistência mínima de concreto 
exigida no edital”. Analisando o ponto, após 
a realização das oitivas regimentais, anotou 
o relator que, de fato, “o edital da 
Concorrência 2/2015 previu a comprovação 
da capacidade técnico-operacional em obras 
de infraestrutura e pavimentação 
aeroportuária, além de especificar, para 
determinados itens, a execução em pistas 
de pouso e decolagem, bem como em pátio 
de estacionamento de aeronaves”. Sobre o 
assunto, registrou que, em regra, “não se 
admite atrelar os atestados a um tipo 
especial de obra, conforme evidenciado 
no Acórdão 1502/2009 – Plenário: ‘9.1.4. 
em futuras licitações, aceite a 
comprovação de capacitação técnica 
proveniente de obras diferentes daquela 
licitadas, passando a ter como critério a 
semelhança entre os serviços a serem 
comprovados, e não as obras em que 
foram executados, por exemplo, abstendo-
se de recusar serviços semelhantes 
prestados em obras ferroviárias ou de vias 
urbanas quando da comprovação de 
qualificação para executar obras 
rodoviárias;’”. No caso concreto, 
prosseguiu, “não me parece, de acordo com 
a manifestação da unidade especializada, 
que o objeto em exame encaixe-se em 
exceção a esse entendimento, pois, como 
visto, trata-se de serviço de engenharia 
com complexidade técnica semelhante, 
independente do objeto, e nem mesmo nos 
certames promovidos pela Infraero é usual 
a exigência”. Nesses termos, e 
considerando que a irregularidade não 
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comprometera a competitividade da 
licitação, acolheu o Plenário a proposta do 
relator para considerar parcialmente 
procedente a representação, dando ciência 
ao DER/ES, de modo a evitar a repetição 
das falhas em futuros certames 
patrocinados com recursos federais, de 
que “a inserção de cláusulas relativas à 
qualificação técnica que vedem ou 
restrinjam a apresentação de atestados 
técnicos relativos a determinadas 
tipologias de obras ou serviços de 
engenharia contraria o art. 3º, § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666, de 1993, o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal 
e a jurisprudência do TCU, a exemplo 
dos Acórdãos 1733/2010 e 1502/2009, 
do Plenário”. 
... 
9.2. dar ciência ao Departamento de 
Estradas de Rodagens do Estado do 
Espírito Santo (DER/ES) , de modo a 
evitar a repetição das falhas em futuros 
certames patrocinados com recursos 
federais, de que: 
[...] 
9.2.2. a inserção de cláusulas relativas 
à qualificação técnica que vedem ou 
restrinjam a apresentação de atestados 
técnicos relativos a determinadas 
tipologias de obras ou serviços de 
engenharia contraria o art. 3º, § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666, de 1993, o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal 
e a jurisprudência do TCU, a exemplo 
dos Acórdãos 1733/2010 e 1502/2009, 
do Plenário; (grifo nosso) 
 

 
IV – DO PEDIDO 

 
Em face do exposto, requer que seja a 

presente IMPUGNAÇÃO julgada PROCEDENTE, com efeito para: 
 
 Efetuar a alteração do Termo de Referência, parte integrante do 

Edital de Licitação, em seu item 10, letra a.2, a exigência do 
Atestado de Capacidade Técnica, no que diz respeito a 
compatibilidade do objeto da licitação, o qual gerou a exigência 
do item 10.8, letra a.2 do Edital de licitação, retirando da 
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descrição (Serviço de Engenharia Clinica em unidade 
hospitalar de média e alta complexidade com 170 leitos), 
incluindo a manutenção preventiva, corretiva, preditiva e 
calibração dos equipamentos hospitalares, atividade-fim 
do certame licitatório; 

 Alterar o item 10.8.1 letra “e” do Edital de Licitação, o termo 
“Engenharia Clínica” para “Engenharia mecânica, 
eletricista e/ou eletrônico. ” 

 Alterar ainda, a descrição do objeto da licitação, onde 
Engenharia Clínica é somente o profissional habilitado para 
exercer o gerenciamento dos equipamentos hospitalares, sendo 
este de responsabilidade do hospital solicitante, perfazendo o 
objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de  
Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração 
dos equipamentos hospitalares, com Reposição de Peças 
e Acessórios, visando atender às necessidades do Hospital de 
Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP (536 leitos) e Hospital Regional de 
Buritis - HRB (30 leitos), conforme especificações constantes 
neste termo de referência, de forma contínua, por um período 
de 12 (doze) meses. 

 Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício 
apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 
conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93, a qual se 
aplica subsidiariamente à modalidade Pregão. 

 
 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 

 
 
Porto Velho, RO 12 de junho de 2019. 

 
 
 

MACHADO E PEGO LTDA 
CNPJ nº. 12.004.603/0001-40 

 
 
 

SALUSTIANO PEGO LOURENÇO NEVES 
Sócio 



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner


