
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO 
DE COMPRA Nº 25/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS/SC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA 
E CORRETIVA BEM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS/SC. 
 

I - DOS FATOS. 

A empresa HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, com classificação jurídica 2062 – Sociedade 
Empresária Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 25.100.851/0001-37 com sede na 
Rua Alfredo Gunther, nº 94 – fone 47 3209-1600, Município de Blumenau/SC - 
CEP 89030-108, neste ato representada por seu representante legal HELMUT 
TADEU HUBER, CPF nº 323.721.848-06, vem, tempestivamente, conforme 
permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em tempo 
hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de,  nos termos do Edital em 
referência, que adiante específica o  faz na conformidade seguinte:  

II – TESPESTIVIDADE. 

            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, visto dentro do prazo 
para protocolar o pedido, e antes da data fixada para recebimento das propostas 
e habilitação. 

 

               A subscrevente tem interesse em participar da licitação que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE TIVA BEM 
COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAMPOS NOVOS/SC., com previsão contida no Edital para entrega e protocolo 



dos envelopes, proposta de preços, e habilitação até dia 10 de outubro de 2022, 
impreterivelmente até as 14:15 horas, não  sendo aceito entrega e protocolo de 
envelopes após o período estipulado. 
 
 
 Ao serem verificadas as condições para participação na licitação citada, 
constatou-se que o edital, em seu item 8.2.4, sub itens “b” e “c” exige certificado 
de pessoa jurídica junto ao CREA e comprovação de responsável técnico de 
nível superior e seu devido atestado CAT emitido pelo CREA.   

           Verificado também o aceite através de documento adendo de nome 
RETIFICAÇÃO 02, o seguinte:  LEIA-SE para os sub itens “b” e “c” supracitados, 
certificado de pessoa jurídica junto ao CREA ou CFT e comprovação de 
responsável técnico de nível superior e seu devido atestado emitido pelo CREA 
ou CFT. 

 Ainda no próprio Edital, verificou-se também exigência grafada no item 
4.12, execução dos serviços e fornecimento de peças deverão ser observadas, 
de modo geral, as especificações das normas legais vigentes no sistema 
CONFEA/CREA, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 
aquelas complementares e pertinentes aos respectivos serviços ora solicitados, 
bem como, as instruções, recomendações, e determinações da fiscalização, dos 
órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie, o qual 
concordamos. 

 Conforme consulta a PL-1804/2018, onde é liberado somente aos 
técnicos (CFT) a manutenção dos equipamentos que NÃO interferem 
diretamente à vida humana, como macas, impressoras de raio X, etc., o que não 
é o objeto desse edital.  

Observa-se também a NÃO obrigatoriedade de um profissional de ensino 
superior engenheiro mecânico para manutenção em autoclaves (vazo de 
pressão). 

Destacamos também que antes da criação do CFT (ano de 2018), os 
profissionais de nível médio, ou seja, Técnicos, não possuíam atribuições para 
desenvolver atividades referentes a classificação "Equipamento 
odonto/médico/hospitalar Elétrico ou Eletrônico". Tais restrições continuam, 
tendo em vista que as cargas horárias dos cursos técnicos e ementas não foram 
acrescidas a ponto de gerar novas atribuições.  

Portanto os técnicos CFT na modalidade de elétrica e mecânica não 
possuem atribuições para manutenção referentes as classificações 
"Equipamento odonto/médico/hospitalar Elétrico ou Eletrônico" 
(engenheiro eletricista) e Equipamentos odonto-médico-hospitalares 
Mecânicos e Eletromecânicos (engenheiro mecânico). 

 

 



Dos preceitos legais para profissionais de serviços em equipamentos na 
área da saúde: 

1. Equipamentos utilizados em estabelecimentos de saúde estão sujeitos a 
normativa da ANVISA. A resolução RDC – 20 de 26 de março de 2012, que 
determina a necessidade de profissional de nível superior, conforme ART 8º. O 
estabelecimento de saúde deve designar profissional com nível de 
escolaridade superior, com registro ativo junto ao seu conselho de classe 
(CREA), para exercer a função de responsável pela elaboração e implantação 
do Plano de Gerenciamento de cada Tecnologia utilizada na prestação de 
serviços de saúde.  
 
2. Entidade de classe responsável é o CREA, Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia, e este tem como resolução para a manutenção de 
equipamentos hospitalares os engenheiros mecânicos, 
eletricistas/eletrônicos, conforme decisão normativa do CONFEA Nº PL-
1804/98 “O projeto e a execução dos equipamentos eletro-eletrônicos e/ou 
eletromecânicos, odonto-médico hospitalares são de competência profissional 
dos engenheiros mecânicos, eletricistas e eletrônicos circunscritos, 
exclusivamente, no âmbito de sua formação profissional”  
Definição de Circunscrito: Limitado; que se conseguiu circunscrever, limitar, 
impor limites.  
 
3. Segundo o CREA (Conselho Regional de Engenharia  e Agronomia) e 
conforme a resolução nº 218/73 do CONFEA que discrimina as atividades 
inerentes aos profissionais de engenharia e analisando os equipamentos 
descritos no termo de referência deste edital haverá a necessidade de um 
engenheiro Mecânico, para os equipamentos denominados autoclaves e 
compressores, estes são geradores de vapor e pressão, (portanto correm 
risco de explosão), e estes equipamentos em especial são discriminados em 
decisão normativa nº 45/92 do CONFEA, que determina como profissional 
responsável o engenheiro mecânico exclusivamente. Gerando também a 
obrigação dos envolvidos em realizar Anotação de Responsabilidade Técnica 
do profissional responsável pela manutenção destes equipamentos. Para os 
demais equipamentos há a necessidade do engenheiro elétrico/eletrônico 
conforme a resolução nº 218/73 do CONFEA Art. 8º - Compete ao 
ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETROTÉCNICA: o desempenho das atividades 01 a 18 do 
artigo 1º desta Resolução, referente à geração, transmissão, distribuição e 
utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; 
sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.  

 

Portando os profissionais de engenharia só podem se responsabilizar 
pelos serviços sob equipamentos que competem a sua formação profissional, 
não podendo desta forma o edital exigir nem mesmo um único profissional para 
atender toda a gama de equipamentos já que são de responsabilidades distintas. 

 



III – DIREITO. 

            Conforme acima já destacado, as exigências do edital, não corresponde 
ao estabelecido nas respectivas Leis e Normativas, devendo, portanto, tais itens 
serem retificados dos termos do EDITAL, permitindo a participação do 
recorrente, e se fazendo a devida JUSTIÇA. 

IV – PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
integralmente procedente, retificando dos termos do Edital da Concorrência 
PROCESSO DE COMPRA Nº 25/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 as 
irregularidades constatadas, alterando-se ante as razões já antes explanadas.  

 
8.2.4. Documentação de Qualificação Técnica: 
 

a) Apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que o licitante executou, a qualquer tempo, 
serviços compatíveis em características e quantidades com os objetos licitados. 

b) Certificado atualizado de registro expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, em nome da pessoa jurídica, bem como do profissional 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS. Sendo de um ENGENHEIRO 
MECÂNICO e de um ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
abertura do procedimento licitatório, responsável técnico profissional de nível superior, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica CAT para execução de serviços com 
características semelhantes ao objeto do certame, devidamente reconhecido pela 
entidade competente (CREA).  

d) O vínculo empregatício com o profissional indicado como Responsável Técnico, se 
dará mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste 
a licitante como contratante; do contrato social da licitante, em que conste o 
profissional como sócio; do contrato de trabalho; ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional. 
 

Aguarda-se assim seja determinada a republicação do Edital, inserindo a 
alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 
4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

Nestes Termos, Pede Deferimento. 

 

Blumenau, 06 de outubro de 2022 

 

 

______________________________________ 
HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. ME 

HELMUT TADEU HUBER 
CPF: 323.721.848-06 

Sócio proprietário 
 


