Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 07.897.039/0001-00
INSC. EST.: 001.005.921-0010
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - MG
Secretaria Municipal de Saúde

Processo Licitatório n°04.000.999.19.12 – Pregão Eletrônico nº 223/2019

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.897.039/0001-00, situada à Rua Antônio Gravatá, nº 136, Bairro Betânia, Belo
Horizonte / MG, CEP: 30.570-040 vem, respeitosamente, à presença desta PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE - MG, por seu representante legal, inconformada, data vênia, com
especificações contidas no Item 01 do Anexo I, do Termo de Referência, do Edital de Licitação,
apresentar, a tempo e modo hábeis, Impugnação, conforme as determinações da norma do art. 41 da Lei nº
8.666/93, e dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:
- Do cabimento e da tempestividade da impugnação
A presente impugnação de edital deve ser apreciada pela referida Prefeitura, pois apresenta os
pressupostos de admissibilidade, quais sejam a tempestividade e o cabimento.
Tendo em vista que a licitação ocorrerá no dia 16/12/2019, tem-se que o prazo para sua impugnação
é até dia 12/10/2019, ou seja, 2 dias úteis anteriores à ocorrência da própria licitação, em atenção ao item 5.1
do referido Edital.
Caso o órgão entenda pela intempestividade da presente impugnação, estará cerceando o direito de
defesa e participação ao certame da licitante, mitigando sua legalidade, além de agir de forma
contrária ao interesse público.
Das Razões de Impugnação
A Administração, através do procedimento licitatório, deverá buscar fundamentalmente as propostas
econômicas mais vantajosas, bem como equipamentos de excelente qualidade técnica, que estejam exatamente de
acordo com as correlatas e respectivas normas

regulamentadoras.

Assim temos como imperiosa a exigência editalícia de completa documentação e certificação dos
licitantes, resguardando desta forma a boa qualidade dos produtos e equipamentos a serem fornecidos, que
objetivamente servirão à saúde dos cidadãos munícipes.
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De acordo com a legislação vigente, os procedimentos licitatórios deverão compulsoriamente exigir dos
participantes:
DA NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DO CERTIFICADO DO CREA DE PESSOA JURÍDICA
A lei 6360/76 que dispõe sobre a vigilância sanitária de produtos da área de saúde inclui sob a sua égide
os equipamentos odontológicos classificados como correlatos, na norma de seus artigos 1, 2 e 25.
Importante enfatizar que não apenas os fabricantes mas também os distribuidores estão sujeitos a
normatização da lei 6360/76, conforme estabelece o artigo 2, verbis:
“ art. 2 – Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar,
embalar, reembalar, importar, exportar,

armazenar ou expedir os produtos de que trata o

artigo 1 as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da saúde e cujos estabelecimentos
hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.”

Já a norma do artigo 53 da mesma lei determina que:
“ art. 53 – As empresas que exerçam as atividades previstas nesta Lei ficam

obrigadas

a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados

suficientes,

qualitativa e quantitativamente, para a adequada cobertura das diversas espécies de
produção, em cada estabelecimento.”
Assim, de fácil conclusão que não apenas os fabricantes como também os distribuidores, são legalmente
obrigados a manter um responsável técnico legalmente habilitado.
Ocorre que o responsável técnico não pode ser qualquer profissional, no que tange ao fornecimento do
consultório e demais equipamentos odontológicos, o distribuidor licitante deverá manter um engenheiro
responsável técnico, legalmente habilitado para dar a adequada cobertura em especificação técnico-mecânica.
Registre-se que o único profissional apto a exercer este controle é o engenheiro mecânico, estando
vetado a profissionais de outras áreas da saúde como por exemplo farmacêuticos se responsabilizarem por
equipamentos eletro mecânicos e pneumáticos.
Obviamente, tratando-se de um engenheiro a certificação do CREA torna-se o único documento hábil a
caracterizar o técnico como legalmente responsável pelos equipamentos odontológicos a serem fornecidos.
Em termos práticos tal exigência se faz necessária inclusive pela posterior assistência técnica a ser
realizada junto aos equipamentos, o que é impossível ser realizado por profissionais de outras áreas.
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DA NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DO ALVARÁ SANITÁRIO,
FUNCIONAMENTO DA ANVISA E DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA

AUTORIZAÇÃO

DE

De acordo com a norma do artigo 1 e 2 da Lei 6360/76, ficam sujeitos ás normas de vigilância sanitária
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, bem como os produtos de higiene, os
cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados a correção estética e outros definidos por
lei, e que somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar,
reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir tais produtos, as empresas para tal fim autorizadas pelo
Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades
Federativas em que se localizem.
Desta forma, resta claro que todo e qualquer processo licitatório patrocinado pela administração
pública deverá exigir dos participantes toda a certificação acima especificada, considerando que nos termos da
lei vigente somente podem comercializar produtos odontológicos as empresas que possuam LICENÇA DO
ÓRGÃO SANITÁRIO DA UNIDADE FEDERATIVA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA ANVISA E DO
REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO NA ANVISA.
DA NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DO CERTIFICADO DO INMETRO
A expansão da produção industrial, ao mesmo tempo em que ampliou o mercado interno, diversificado e
exigente, abriu para nosso País novas perspectivas sendo assim necessário adotar medidas para que a evolução tenha
lugar não somente do ponto de vista quantitativo como, também, do ponto de vista qualitativo.
Visando disciplinar, do ponto de vista qualitativo, a produção e comercialização de bens industrializados
entregues ao consumidor brasileiro, pois nem sempre atendem a requisitos mínimos e razoáveis de qualidade e
segurança, a ANVISA, através da RDC 27 de junho de 2011, tornou obrigatória a certificação dos produtos com selo
do INMETRO:
“Art. 2º Os equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão comprovar o atendimento à

Resolução RDC ANVISA nº 56, de 06 de abril de 2001, que "Estabelece os Requisitos Essenciais de
Segurança e Eficácia Aplicáveis aos Produtos para Saúde", por meio de certificação de conformidade
no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar como base as prescrições
contidas em normas técnicas indicadas por meio da Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21
de junho de 2011, ou suas atualizações.
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§ 2º Serão considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, inclusive suas partes e
acessórios:
I - os equipamentos com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados
direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos;”
E ainda determina que:

Art 3º O fornecedor de equipamento sob regime de Vigilância Sanitária deverá apresentar,
para fins de concessão, alteração ou revalidação de registro ou cadastro de seu produto na
ANVISA, cópia autenticada do certificado de conformidade emitido por organismo acreditado
no âmbito do SBAC.
Assim, conforme a legislação vigente o selo INMETRO é requisito essencial para a comercialização de
produtos, sendo certo que a sua exigência veio a atender a necessidade de garantia da qualidade dos produtos
comercializados no mercado brasileiro.
Cumpre ressaltar que referida certificação junto ao INMETRO é compulsória para os equipamentos sob
regime de Vigilância Sanitária, nos termos desta Resolução.
A IN 03 instrução normativa 03 da ANVISA estabelece no item 04 a lista de normas técnicas a serem adotadas
na certificação de conformidade, no âmbito do sistema brasileiro de avaliação de conformidade (SBAC) que são
compulsórias (obrigatórias) a todos os equipamentos sob-regime de vigilância sanitária que este estejam sob seus
repectivos campos de aplicação de normas particulares :
ABNT NBR IEC 60601-2 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO
ABNT NBR ISSO 6875:1998 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
ODONTOLÓGICA DE PACIENTE
ABNT NBR ISO 9680:2001 APARELHO DE ILUMINAÇÃO BUCAL

–

CADEIRA

De acordo com a Portaria nº 350, de 06 de setembro de 2010 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO, item 4.7 ,
temos que:
“Os equipamentos Elétricos sob regime de Vigilância Sanitária inclusive suas partes e
acessórios são os energizados por meio da rede de alimentação interna com a finalidade médica,
ODONTOLÓGICA, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para
diagnóstico, tratamento e monitoramento em seres humanos, e ainda os com finalidade de
embelezamento e estética” devem passar por processo de certificação junto aos órgãos
competentes.
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Diante da legislação citada em epígrafe os equipamentos que não apresentam o selo de certificação do
INMETRO estão em desconformidade não podendo ser comercializados sem antes passarem pelo processo de
adequação.
De acordo com Marco A. Bucciarelli Roque - Presidente da NCC Certificações do Brasil:
“Fazendo uma única bateria de ensaios a empresa pode obter as certificações do INMETRO, outra
vantagem é que todos esses serviços agora podem ser solicitados localmente através de organismos
sediados no Brasil de forma que este processo possa ser assimilado por pequenas, médias e grandes
empresas. É necessário vislumbramos um mercado onde as empresas façam produtos que cumpram as
normas e respeitem os consumidores e instituições que tenham a agilidade e visão necessária a entender
as mudanças tecnológicas e harmonizá-las com as normas internacionais.”

A exigência da certificação do INMETRO é comando legal não podendo mais as empresas, após o advento da
RDC 27 de junho de 2011 furtarem-se de sua implementação, sob pena de não terem alterados ou revalidados o
registro ou cadastro de seu produto na ANVISA.
Por tais razões, impõe-se o provimento da presente impugnação para realizar o acréscimo, em relação
aos consultórios odontológicos descritos no edital de licitação os seguintes elementos:
1) Certificação CREA da empresa licitante
2) LICENÇA DO ÓRGÃO SANITÁRIO DA UNIDADE FEDERATIVA, da empresa
licitante
3) AUTORIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO
DO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL EMITIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA ANVISA
4) DO REGISTRO DO PRODUTO OFERTADO NA ANVISA
5) Certificação do INMETRO DO PRODUTO.
Tudo de acordo com o que determina a lei 6.360/76, Lei nº 8.666/93 e RDC 27 DE JUNHO DE 2011 DA
ANVISA, é o que se pede.
Por imperativo de JUSTIÇA !!!!
Belo Horizonte, 11 de DEZEMBRO de 2019.
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