EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 17.232.997/0001-08 INSC. EST: 002064439.00-18
comercial@easytech.bhz.br – TEL: (31) 3471-7247/ 2513-0655
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – SSOGF
DIRETORIA DE LOGÍSTICA – DLOG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2018
PROCESSO Nº 04.001.015.18.76
IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL Nº 793973
LICITAÇÃO COM AMPLA DISPUTA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS,
COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE.

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 03/12/2019 às 10:00 h

RECURSO
EASYTECH
SERVIÇOS
TÉCNICOS
LTDA
CNPJ
17.232.997/0001-08, devidamente qualificada nos autos do presente processo licitatório na modalidade de
Pregão Eletrônico, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador Pablo Augustos Bastos – Engenheiro
mecânico e sócio diretor – com foco aos itens 11, 13.1.1.1 e no quesito Registro no CREA, o qual nem é
mencionado na qualificação técnica, do edital do Pregão em referência, e, com base na Lei Ordinária Federal,
LEI 8.666 art. 30, LEI 5.194 DO CONFEA e nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da nossa Constituição
Federal, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria impetrar o presente recurso.
DOS FATOS
Está agendado para o dia 03 de dezembro do corrente ano, a licitação em tela,
onde impugnamos os itens abaixo descritos e a falta de exigência constante do artigo
30 da Lei 8.666.

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 2º dia
útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
6.2. As razões de impugnação ao edital, quando propostas, poderão ser enviadas
via INTERNET, para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br , com remessa posterior do
documento original no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do prazo final para
sua apresentação junto à Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde situada
na Av. Afonso Pena, 2336 – 6º andar, Savassi - Belo Horizonte / MG, CEP 30.130-012,
impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.
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6.3. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.
6.4. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoese.com.br, no campo “mensagens”, no “link” correspondente a este edital e poderão ser
acessados por todos os licitantes.
FATO 1

11.1. Os laudos deverão ser assinados por técnico ou engenheiro com registro no
devido Conselho de Classe (CREA ou CFT – Conselho Federal de Técnicos Industriais) e
com RT da empresa.
,

Teste hidrostático conforme NR-13 – Teste hidrostático com auxílio de bomba
hidrostática conforme descrito na NR13, com emissão de laudo assinado por engenheiro
mecânico, o qual deve ser Responsável Técnico da empresa CONTRATADA, sempre que
for executado qualquer tipo de reparo na Câmara Interna das autoclaves.
Encontramos uma dubialidade no edital, a qual deve ser sanada / excluída, pois
técnico não pode assinar laudos.
Conforme consulta ao site do CREA, através do link público, http://www.creamg.org.br/index.php/fale-conosco/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes , site do
CREA, PERGUTAS FREQUENTES, podemos averiguar o seguinte, técnico não pode
assinar laudo, somente compete ao engenheiro, e no caso de autoclaves, engenheiro
mecânico, principalmente no serviço objeto do edital, que trata-se de nr13, inspeção em
vasos de pressão (autoclaves) e teste hidrostático, vejamos o que o CREA nos diz:
2 - Para acompanhar o teste hidrostático é necessário ser engenheiro com registro no
Crea ou um técnico em mecânica devidamente registrado poderia responder
por ele?
Os testes hidrostáticos em equipamentos e tubulações são documentados em laudos
técnicos e pareceres que são elaborados por responsáveis técnicos, profissionais
engenheiros mecânicos, conforme dispõe a Resolução 218/73. No caso dos
técnicos em mecânica, estes podem participar dos trabalhos, porém a emissão
de laudos e pareceres técnicos deve ficar a cargo do profissional de nível
superior.
4 - Um engenheiro mecânico pode fazer inspeção e liberação de um compressor de
ar que está instalando numa empresa, de acordo com a Norma NR-13?
Os engenheiros mecânicos devidamente habilitados possuem dentre suas
atribuições as atividades de inspeção e emissão de laudos, inclusive para caldeiras e
vasos de pressão, conforme descrito nos arts. 12 e 1º da Resolução nº 218/73 e
Decisão Normativa nº 45/92 do Confea.
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7 - Com relação à NR-12 e à NR-13, quais as atribuições necessárias para assinar
laudos de inspeção?
Para a responsabilidade técnica de inspeção e laudos de inspeção de caldeiras e
vasos de pressão (NR 13) o profissional deve ser graduado em engenharia
mecânica (ou naval), conforme dispõem as Decisões Normativas 29 e 45 do Confea.
Quanto à NR 12, as atividades são de atribuição dos engenheiros mecânicos,
engenheiros industriais mecânicos, engenheiros mecânicos eletricistas e engenheiros
de operação da modalidade mecânica, conforme dispõe a Decisão CEMM n.º 20/
2013, sessão ordinária 642 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e
Metalúrgica do Crea-Minas
Em uma simples diligência junto ao CREA, poderão verificar que técnico não
pode assinar laudos, somente profissional de nível superior, principalmente de vasos
de pressão inclusos NR13 em vosso escopo de serviço.
 Solicitamos a exclusão da possibilidade de técnico assinar o
laudo.
FATO 2
Agora no que diz respeito ao atestado de capacidade técnica, vejamos abaixo:

13.1.1.1.Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de
natureza compatível com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s).
13.1.1.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s)
do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do
CNPJ do(s) mesmo(s) ou outra informação que permita a devida identificação do emitente.
13.1.1.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s)
em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.
13.1.1.1.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo
próprio licitante.
1.2.6 - Qualificação Térmica: Procedimento realizado anualmente no qual serão
usados sensores conectados a um computador com software de monitoramento de
temperatura com indicação de máxima e mínima, com seleção de intervalos de medição e
com geração de relatórios e gráficos. O serviço de Qualificação Térmica deve gerar um
laudo. Os critérios de aceitação para a qualificação térmica de autoclave são
estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO 17.665.
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1.6 - Calibração e testes de abertura e funcionamento da válvula de segurança
– Testes de abertura e de funcionamento e após os testes efetuado a calibração da
válvula de segurança anualmente, e emissão de laudo de calibração. Teste
comparativo com manômetro calibrado rastreável RBC, para comprovar a leitura dos
transdutores de pressão e dos manômetros das autoclaves.
Em resumo e abaixo iremos explanar com detalhes, são as seguintes falhas
apontadas:
 ATESTADO NÃO É EXIGIDO QUE SEJA REGISTRADO NO CREA –
Solicitamos que seja incluso tal exigência e acompanhada da CAT
(certidão de acervo técnico) em nome do responsável técnico.
 ATESTADO NÃO É EXIGIDO QUE TENHA A DESCRIÇÃO DE UM
SERVIÇO DE SUMA IMPORTÂNCIA, E QUE CAUSA GRANDE RISCO
DE ACIDENTES – NR13, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO
– Solicitamos a inclusão da obrigatoriedade da empresa de apresentar
em vosso atestado, que já realizou serviços de NR13 em autoclaves.
 NÃO É EXIGIDO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA JUNTO AO CREA – solicitamos a
inclusão dessa exigência.
 NÃO É EXIGIDO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO E
QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA JUNTO AO CREA – solicitamos a inclusão
dessa exigência.

Conforme artigo 30 da Lei 8.666, que diz o seguinte (grifos nossos):
Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências. 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;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
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§ 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)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será
feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 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.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão
atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua
aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por
critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização,
como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa
comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnicooperacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto
da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Em resumo, os itens citados inicialmente, merecem reparação e inclusões para atender a legislação e
com isso, resguardar a contratante e os usuários do serviço publico. Diante do exposto já
solicitamos o efetivado.
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DOS PEDIDOS:

Que seja aceita, apreciada e efetuada as alterações no edital em tela, e
para que não reste dúvidas, abaixo nossos pedidos:
Para fins de comprovação da qualificação técnica operacional conforme previsto na
SUMULA Nº 263/2011 – TCU deverão ser apresentados os seguintes documentos:
 Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de
Capacidade Técnico-Operacional, em nome da LICITANTE, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual a empresa
tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características,
quantidade e prazos com o objeto desta licitação, devidamente registrado
com emissão de CAT em nome do Responsável Técnico da empresa;
 Apresentação dos documentos que comprovem que possui em seu quadro
permanente profissional com graduação de nível superior , sendo este 01
profissional da área mecânica ou outra denominação correspondente,
conforme Decisão nº PL-1804/98 - CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), c/c inciso I, do § 1º e § 6º, ambos do
art. 30 da Lei nº 8.666/93, todos devidamente registrado no CREA
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), conforme
com o art. 55 da Lei nº 5.194/66, como Responsável Técnico (RT) da
empresa e comprovar vínculo do Responsável Técnico por meio de
contrato de prestação de serviços com a empresa contratada ou contrato
social no caso de sócios( Conforme decisão liminar n°017-P/AT-TCDF);
 Cópia do registro ou inscrição da LICITANTE E do(s) seu(s)
Responsável Técnico, em plena validade, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) da região da sede da LICITANTE que
comprove atividade relacionada com o objeto, em conformidade com o
inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93; com o art. 59 da Lei Federal nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1966; com o art. 1º da Lei Federal nº 6.839 de 30 de
outubro de 1980 e com a Decisão TCU nº 343/02 – Plenário;
 O profissional relacionado pela empresa LICITANTE deverá ser detentor de
Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, inclusive com os serviços específicos, NR13,
QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO, devendo a
LICITANTE apresentar, junto com a comprovação do vínculo profissional;
tal atestado acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, na forma do caput, § 2º e 3º do art. 64 da
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Resolução CONFEA nº 1.025/2009, em nome do profissional que
participará da execução dos serviços objeto deste Instrumento, o qual
demonstre que o respectivo profissional é/foi o responsável técnico pela
execução de serviços condizentes com sua área de atuação e suas atribuições
profissionais, e com características semelhantes ao objeto deste Termo de
Referência.

Colocamo-nos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais e
aproveitamos a oportunidade para encaminhar nossas cordiais saudações.

Contagem, 27 de novembro de 2019.

______________________________________________
PABLO AUGUSTO BASTOS
SOCIO ADMINISTRADOR / ENGENHEIRO MECÂNICO
EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
comercial@easytech.bhz.br
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