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Documento 008397/2022
página 1 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA SERGIPE
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezada comissão de licitação, conforme o caso:
Ilustríssima Senhora Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do Município de
Estância/SE, Sra Valéria Araújo Santos.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º
2022.007.024
A empresa PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 07.443.166/0001-21, com sede na Rua Deputado Antônio Torres, 489 Bairro
Cirurgia CEP 49055-200, Aracaju - SE, por seu representante legal assinado, vem, em
tempo hábil, à presença de vossa excelência ou vossa senhoria encaminhar.
RECURSO
Contra a decisão do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 cujo objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA
DOS
EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS, atendendo a solicitação da
Coordenação da Odontologia/Atenção Básica de Saúde de Estância, conforme
especificações e estimativas de quantidade contidas no Termo de Referência – Anexo
I deste Edital.
DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Durante a sessão do referido certame que ocorreu no dia 16 de agosto de 2022, a empresa
TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA apresentou na sua documentação de qualificação
técnica incompatível com a legalidade, documentos testes que infringem as normas do
órgão regulamentador CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
(CREA). É visto que o instrumento convocatório em seu Subitem 18.5.1 assevera que a
empresa licitante deve apresentar o atestado de capacidade técnica com as seguintes
informações:
Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos
de características técnicas e quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos
atestados devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado e o
responsável pelo setor encarregado do objeto em questão.
Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
Valide a autenticidade
deste
em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx'
com o código 7F381993553E9D08EFF93EC431AE038E
CNPJ: 07.443.166/0001-21
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Documento 008397/2022
página 2 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

Analisando o texto do subitem 18.5.1 do edital, realizando a comparação com as exigências
do instrumento convocatório, evidencia-se que a empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA
LTDA, descumpriu este requisito, pois os atestados apresentados por ela além de
descumprirem a legislação que normatiza o documento, não garante a comprovação de que
a mesma cumpriu satisfatoriamente os serviços do objeto que ela prestou o serviço e induz
a administração pública de Estância/SE a errar. Vejamos:
No atestado fornecido pelo INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO
DE SERGIPE (ITPS), o documento apresentado é de fornecimento de material para
manutenção de estoque de produtos de saúde ao instituto. O mesmo ainda de maneira
duvidosa em seu texto cita apalavra ‘SERVIÇO”, o que não se sustenta, pois o que notamos
em análise ao exposto a seguir é que o objeto do atestado é de fornecimento de material, e
não atende os requisitos técnicos que garantem a administração que o documento é
verídico e que o serviço prestado nesta unidade realmente atendeu os requisitos necessário
para garantir e comprovar a boa prestação de serviço ao órgão. Em análise podemos
observar que o documento em sua tabela de descrição trata sobre luvas de procedimentos,
seringa descartável e máscara PFF2, Lanceta de segurança, não tendo nenhuma
correlação de semelhança, característica técnicas e quantitativo correspondente à proposta
formulada. Foi identificado também que o referido atestado, não explicita o setor onde
estão entregues o objeto do mesmo, percebe-se que que o documento é assinado pela Sra
Marianne Mirelle Costa Santos, Gerente administrativa de Apoio Administrativo. Ao fazer as
devidas comparações com o item de qualificação técnica supramencionado ficou evidente
que o atestado de capacidade técnica fornecido pelo INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DE
PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE (ITPS), e apresentado pela empresa TECNOLMED
GESTÃO CLINICA LTDA, não tende o objeto do certame, e a mesma tenta iludir a
administração pública de ESTANCIA/SE afim de ser admitida para o processo em questão,
além de induzir a administração ao erro.

Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
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No atestado fornecido pelo INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSITENCIA À SAUDE DOS
SERVIDOTRES DE SERGIPE (PRESAUDE). O documento apresentado, é de
fornecimento de material para manutenção de estoque de produtos de saúde ao instituto. O
mesmo ainda de maneira duvidosa em seu texto cita apalavra ‘SERVIÇO” o que não se
sustenta, pois o que notamos em análise ao exposto a seguir é que o objeto do atestado é
de fornecimento de material. Neste documento não é evidenciado conforme a exigência do
subitem 18.5.1 de qualificação técnica do edital. Ele não comprova fornecimento
semelhante ao objeto da licitação em termo de características técnicas e quantidade
correspondente com a proposta reformulada. O referido documento trata em seu objeto de:
Fornecimento de material odontológico conforme descrito;
Brocas odontológicas para alta rotação e contra ângulo;
Bronca para alta rotação, carboneto de tungstênio;
Broca para uso odontológico para alta rotação com carboneto de tungstênio.
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Neste caso, em comparação do atestado com edital fica claro que mais uma vez o
documento apresentado não tem correlação com o objeto que administração de ESTÂNCIA
deseja contratar, e que a empresa classificada tenta levar a administração ao erro.
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No atestado fornecido pela EMGETIS, o documento apresentado, tem o objeto serviço de
manutenção em equipamento eletroeletrônico em “NOBREAK” de marca Engetron, com
desinstalação e instalação de baterias. É de fácil entendimento comparando o objeto do
edital com esta declaração fornecida e apresentada pela TECNOLMED, que o referido
documento não atende as exigências de comprovação de capacitação técnica do objeto do
certame, pois trata-se de um serviço voltado para área de TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, qual a empresa EMGETIS tem a sua atividade fim. Em busca simples no
site da EMGETIS verificamos que a mesma divulga seus serviços como:
“A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – Emgetis é
mais do que um órgão que operacionaliza recursos e soluções de
Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). A atividade fim
da empresa, vinculada à Secretaria de Estado da Administração
(SEAD), alcança a promoção das melhores práticas de trabalho e
gerenciamento de TIC, sendo legalmente responsável por cuidar
da Governança da área e prestar serviços corporativos no âmbito
do Governo Estadual.”
Fica evidente assim que esta declaração fornecida não atende o objeto desta licitação, que
este trata de contratação de empresa para manutenção em equipamentos voltado para área
de saúde e não de tecnologia da informação conforme exposto pela própria licitante neste
no documento.

Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
Valide a autenticidade
deste
em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx'
com o código 7F381993553E9D08EFF93EC431AE038E
CNPJ: 07.443.166/0001-21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIUSAHNGIKF22LLE0VDXCQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
38 - Ano IV - Nº 3650

Estância
Documento 008397/2022
página 7 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

No atestado fornecido pelo DETRAN, o documento apresentado, é de fornecimento de
material para manutenção de estoque de produtos do DETRAN/SE, deixa claro em seu
próprio texto que é de fornecimento e ainda de maneira duvidosa em seu texto cita a
palavra ‘SERVIÇO”, o que pode levar a administração pública de ESTANCIA/SE ao erro
uma vez que a intenção da mesma é contratar serviços de manutenção para equipamentos
de odontologia e laboratoriais e não a aquisição de produtos médicos hospitalares e
odontológicos.
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No atestado fornecido pela ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA),
o documento apresentado, é de fornecimento de material para manutenção de estoque de
produtos de saúde do órgão. O mesmo ainda de maneira duvidosa em seu texto cita
apalavra ‘SERVIÇO” o que não se sustenta, pois o que notamos em análise ao exposto a
seguir é que o objeto do atestado é de fornecimento de material, não comprovando e nem
atendendo realizada pela administração pública em seu instrumento convocatório este
documento não comprova requisitos técnicos para a realização de serviços de manutenção
corretiva e preventiva conforme a necessidade da administração pública de ESTANCIA/SE
conforme o determina o seu o próprio edital por meio do seu objeto.
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Nos atestados Apresentados presentados pela empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA
LTDA, podemos observar algumas situações que são normais e são vedadas pelos órgãos
de fiscalização e pela legislação, situações estas que não corroboram para a lisura de um
processo licitatório. Veremos as seguir:
No atestado fornecido pela MEDCOM. Em avaliação, foi evidenciado que o mesmo não
atende o objeto do certame, podemos observar que no item 18.5.1:
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“Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o
fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de
características técnicas e quantitativo correspondente à proposta
formulada. Nos atestados devem estar explícitos: a empresa que
está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor
encarregado do objeto em questão.”
Durante comparação do referido atestado com o item acima, foi identificado que o
documento não apresenta ou faz alusão de manutenção a qualquer equipamento, tipo de
manutenção realizada, complexidade a qual ele pertence, quantitativo, onde estão
instalados ou o nome do profissional responsável técnico indicado pelo contratante para
acompanhamento dos serviços executados, muito menos a características ou semelhança
com qualquer equipamento relacionado neste edital do certame. Ficou evidenciando
também e é de causar estranheza que a empresa licitante TECNOLMED GESTAO
CLÍNICA LTDA, foi fundada 01 de dezembro de 2020, e o atestado de capacidade técnica
forneci TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA pela empresa MEDCOM tem data de
assinatura no dia 15 de dezembro de 2020. Portanto, o atestado foi concebido para a
empresa MEDCON à apenas 14 dias da sua fundação. Como pode uma pode uma
empresa com apenas 14 dias de fundação já ter um atestado de capacidade técnica
atestando que ela prestou um serviço satisfatório para um fornecedor privado com tantos
equipamentos, com o objeto com grau de complexidade alta em um período de tempo que é
impraticável a realização do serviço. A administração de Estância deve se atentar a esta
questão, esta situação causa estranheza. Com tudo, fica fácil entender que este documento
não atende as exigências do edital e que a administração de ESTÂNCIA corre sérios riscos
de não receber o melhor serviço, pois o fato de uma empresa fornecer um papel timbrado
citando palavras que associa outra empresa ao objeto de licitação em questão, não garante
que este documento tem veracidade para comprovar que presta um bom serviço. É
importante enfatizar que MEDCOM é uma empresa privada, e é necessário ficar atento se
esta empresa que forneceu este atestado tem em sua base o parque de equipamentos que
ela possa terceirizar a outra empresa a ponto da mesma fornecer um atestado de
capacidade técnica. A fim de evitar a enxurrada de documentos sem comprovação do
mercado que o SISTEMA CONFEA, por meio de suas resoluções e sob supervisão do
CONOSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE (CREA/SE)
estabelece um rito afim de dar fé publica a estes documentos após o cumprimento de préestabelecidas.
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Cartão CNPJ da empresa da empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA com a
comprovação de que a mesma foi aberta no dia 01 de dezembro de 2020.
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Atestado de capacidade técnica MEDCOM, com data de assinatura de 15 de dezembro de
2020, por tanto comprova que este documento não se sustenta como comprovação de
capacidade técnica pois o mesmo foi fornecido apenas com 15 dias de abertura da empresa
TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA.
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A empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA apresentou um segundo atestado de
capacidade técnica da empresa MEDCOM atestando que a PROPONENTE prestou
serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças nos equipamentos
médicos hospitalares do IPES SAÚDE ARACAJU. Porém podemos observar a empresa
MEDCOM não é participante deste certame e ela não pode atestar um serviço para outra
empresa, uma prestação de serviço que a contratada é ela sem apresentar os documentos
complementares que regulamentam a este vínculo e define a regras desta contratação, sem
ferir o princípio da legalidade e os interesses públicos, visto que são duas empresas
privadas e o interesse público é soberano e deve ser preservado. Causa estranheza e
dificulta o entendimento, o que a empresa MEDCOM tem a ver com a licitação discutida, se
nem ela mesmo está participando do certame? Este atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa MEDCOM é apresentado pela empresa TECNOLMED GESTAO
CLÍNICA LTDA, só atrapalha o processo e cria dúvida na administração pública de
ESTÂNCIA, busca fazer com que a pregoeira incorra no erro e iludir com a informação que
a proponente presta um bom serviço.
As regras da terceirização de prestação serviços públicos por empresas contratadas pela
administração pública estão estabelecidas no Art. 72 da lei de licitação 8666/93 que
assevera:
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso,
pela Administração.
Analisando a determinação da lei de licitação, fica evidente que não é permitido a
subcontratação de serviço sem previsão no instrumento convocatório da administração
pública que receberá a prestação de serviço e que cabe a esta administração definir em seu
instrumento convocatório definir a porcentagem que poderá ser terceirizada pela empresa
contratante. Contudo é de fácil entendimento que este atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa MEDCOM e apresentado pela EMPRESA TECNOLMED GESTAO
CLÍNICA LTDA, não atende os requisitos deste certame, pois não foi apresentado nenhum
documento adjacente que comprove que as regras estabelecidas na lei de licitação e que
define o rito de terceirização de serviços foi respeitado. É muito importante a atenção desta
digníssima pregoeira sobre este caso, pois são muitas informações sem fundamento e
desencontradas que podem levar a administração a o cometimento de infração.
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Segue abaixo para análise, o atestado de capacidade técnica da empresa MEDCOM,
atestando que a empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA prestou serviços no IPES
SAUDE em um contrato que a empresa MEDCOM é a contratada.
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É importante lembrar que o atestado supramencionado foi assinado eletronicamente pelo
proprietário da empresa MEDCOM, Sr. EVERTON FERREIRA SANTOS. Pelo fato desta
contratação ser de interesse da administração pública do IPES SAUDE ARACAJU, ela é
quem deveria fornecer o atestado de capacidade técnica dos serviços prestados pela
empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA informando se o serviço foi satisfatório.
Administração pública é quem tem a obrigação de fiscalizar se o erário público não está
tendo prejuízo com uma má prestação de serviço, o interesse da administração pública é
soberano e deve ser preservado. Também foi evidenciado que o referido atestado em
questão é datado 15 de dezembro de 2020, apenas 14 dias da data de fundação da
empresa. Fato que já se repetiu com a mesma empresa MEDCOM e foi narrado aqui neste
recurso. Como pode uma empresa com apenas 14 dias de fundada ainda em formação e
em fase de ajustes prestar um serviço deste porte sem nenhum acidente de percurso e
ainda receber um atestado de capacidade técnica? O documento também não atendeu
subitem 18.5.1. do edital de qualificação técnica não por não apresentar assinatura do
responsável pelo setor em questão que recebeu o serviço conforme texto que segue:
“Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto
desta licitação em termos de características técnicas e
quantitativo correspondente à proposta formulada.
Nos atestados devem estar explícitos: a empresa que
está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor
encarregado do objeto em questão.”

Ainda avaliando os atestados, percebe-se que além dos atestados de capacidade técnica
fornecido pela empresa MEDCOM, no qual um deles atesta que a empresa TECNOLMED
GESTAO CLÍNICA LTDA prestou serviço em um possível contrato que a empresa
MEDCOM é a contratada pelo IPES SAUDE ARACAJU para a prestação do referido
serviço, foi também evidenciado que o referido documentos foi datado do dia 15 de
dezembro de 2020, apenas 15 dias após a abertura da empresa. Como pode uma empresa
com 14 dias conseguir prestar um serviço dessa complexidade e ainda ter um atestado
atestando a sua capacidade para um feito impossível.
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Sobre o atestado apresentado pela empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA onde
ela prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos eletromédicos no
IPES SAUDE. Ele não atende o item de qualificação técnica, pois ele não esclarece quais
foram os equipamentos, não esclarece semelhança ou características técnicas, quantitativo,
setor onde estão instalados bem como a assinatura do responsável do setor que recebeu o
serviço. Conforme determina o subitem 18.5.1. da qualificação técnica.
Segue atestado anexo para análise.
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A empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA apresentou atestado de capacidade
técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD, que detém qualificação
técnica para manutenção, venda e aluguel de equipamentos médicos e hospitalar o mesmo
ainda registra que a prestação de serviço de manutenção em equipamentos médicos como
autoclaves, bombas de infusão e mobília hospitalar além de entrega de matéria
satisfatoriamente e entrega dos materiais acima bom desempenho operacional, tendo a
empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica
e comercialmente até a presente data.
Ocorre que o referido atestado, não esclarece qual manutenção foi realizada, quais
equipamentos e quantos receberam o serviço, não esclarece o quantitativo, não define nem
caracteriza nem prazo. O mesmo ainda atesta que a entregou matérias, com tudo não
conseguimos definir de este documento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE
FORNECIMENTO, o que são coisa destintas. Vale enfatizar que o nos atestados devem
estar explícitos: a empresa que está fornecendo atestado e o responsável pelo setor
encarregado do objeto em questão, o que não é o caso deste documento.

Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
Valide a autenticidade
deste
em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx'
com o código 7F381993553E9D08EFF93EC431AE038E
CNPJ: 07.443.166/0001-21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIUSAHNGIKF22LLE0VDXCQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
52 - Ano IV - Nº 3650

Estância
Documento 008397/2022
página 21 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 21

Nos atestados fornecidos pela JMC COMERCIAL LTDA e MONTALTEC SERVIÇOS LTDA.
foi evidenciado que os mesmos não atendem o objeto do certame de cordo com subitem
18.5.1 de qualificação técnica do edital.
“Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o
fornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de
características técnicas e quantitativo correspondente à proposta
formulada. Nos atestados devem estar explícitos: a empresa que
está fornecendo o atestado e o responsável pelo setor
encarregado do objeto em questão.”
Foi identificado que o documento não apresenta ou faz alusão de manutenção a qualquer
equipamento, tipo de manutenção realizada, complexidade a qual ele pertence, quantitativo,
onde estão instalados ou o nome do profissional responsável técnico indicado pelo
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contratante para acompanhamento dos serviços executados, muito menos a características
ou semelhança com qualquer equipamento relacionado neste edital do certame.
Durante a análise dos dois atestados das empresas JMC e MONTALTEC, foi identificado
que as duas empresas pertencem ao mesmo dono Sr. JULIANO VIEIRA MOLTALVÃO, e
que tem como sócios pessoas da mesma família, Sra. JULIANA MENEZES MOLTALVÃO
COSTA e ANA BEATRIZ MENEZES COSTA MONTALVÃO. Esta é uma questão que deve
ser avaliada com muita cautela, pois estamos falando de duas empresas privadas que não
tem o parque de equipamentos compatíveis com Objeto deste certame, e pelo fato das
mesmas não ter a quantidade de equipamentos em seu parque de equipamentos, causa
estranheza a concessão destes documentos para empresa TENOLMED, poque são dois
CNPJ diferentes para o mesmo proprietário, comprovando por ele mesmo, a prestação
eficaz de dois serviços de contratos diferente prestado pela mesma empresa. Estas
empresas devem comprovar que tem em seus parques de equipamentos a quantidade de
equipamentos relativos aos objetos de serviços prestados conforme os atestados
apresentados aqui pela empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA e fornecido por
elas, ou que as mesmas terceiraram os serviços dos referidos atestados na data para
empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA.
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Segue abaixo documentação que comprova o vínculo dos sócios das empresas das
empresas JMC E MONTALTEC.
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Como podemos avaliar nos documentos acima, as empresas mantem um vínculo e este
vínculo necessita ser avaliado afim de identificar e comprovar que esta afinidade não gera
prejuízo ao processo de contratação de serviços público, nem tão pouco fere os princípios
da legalidade ou promove qualquer situação que possa diminuir o caráter competitivo
impossibilitando ou frustrando a concorrência entre licitantes que garante a proposta mais
vantajosa para administração pública.
A empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA apresentou atestado de capacidade
técnica da MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, porém o atestado apresentado não atende a
exigência do edital em seu subitem 18.5.1. podemos observar que o mesmo não informa
em nenhum momento em sua redação que a proponente prestou aquele serviço, não
esclarece quais os tipos de manutenção realizada nos equipamentos, não demonstra em
qual prazo o serviço foi realizado, e o mesmo esta datado do dia 02 de agosto de 2022
perfazendo menos de 30 dias de serviços prestados.

Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
Valide a autenticidade
deste
em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx'
com o código 7F381993553E9D08EFF93EC431AE038E
CNPJ: 07.443.166/0001-21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIUSAHNGIKF22LLE0VDXCQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
59 - Ano IV - Nº 3650

Estância

Documento 008397/2022
página 28 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
Valide a autenticidade
deste
em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx'
com o código 7F381993553E9D08EFF93EC431AE038E
CNPJ: 07.443.166/0001-21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIUSAHNGIKF22LLE0VDXCQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
60 - Ano IV - Nº 3650

Estância
Documento 008397/2022
página 29 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

A empresa TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA apresentou atestado de capacidade
técnica atestando que prestou serviços no município de BARRA DOS COQUEIROS, porém
o documento não atende o certame em avaliação ao o atestado ficou evidente que o
quantitativo de equipamentos não corresponde à proposta formulada, percebe-se que o
documento não descreve e nem determina o tempo da prestação de serviço.
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Como podemos perceber após a avaliação dos atestados apresentados pela empresa
TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA, todos os documentos têm falhas importantes que
fazem com que a administração não tenha a possibilidade de ter assertividade de o serviço
prestado foram realmente prestado com destreza, qualidade segurança competência, além
dos documentos deixar no ar certa dúvida sobre a veracidade dos mesmo pois além de não
ter documentos que complementem a informação, não estão averbados ao órgão
fiscalizador que determina as regras e da fé pública aos atestados de capacidade técnica
garantindo as administrações públicas que os profissionais seguiram todos os ritos e o
processo legal para obtê-los. É notado que os atestados fornecidos não apresentam todas
as informações como quantidade, prazo e característica para análise da compatibilidade.
Diante das dificuldades de comprovação pela administração durante a leitura dos atestados
de capacidade técnica, quem garante que o contrato celebrado com a empossa
TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA terá sucesso, que ela não causará um prejuízo a
administração e sociedade?
Caso a administração de Estância aceite a documentação da empresa TECNOLMED
GESTAO CLÍNICA LTDA, desta forma sem as chancelas do órgão fiscalizador, sem o
cumprimento da lei que regimenta a atividade profissional, sem obrigar a mesma a atender
as exigências que um profissional deve atender para comprovar que presta um bom serviço
ao usuário do serviço público, além de esta fomentando a ilegalidade, estará avisando a
sociedade que qualquer um pode exercer a função ou prestar qualquer serviços sem
atender as devidas exigências estabelecidas pela legislação e pelos órgãos reguladores,
além de esta assumindo o compromisso de que qualquer incidente ou acidente é de inteira
responsabilidade sujeito as penalidade prevista em lei.
DO ALVARÁ SANITARIO
Primeiramente, cumpre esclarecer que o Alvará Sanitário é exigido para empresas que
atuam no ramo da saúde, alimentação ou qualquer outra área que pode representar
risco ao bem-estar da população. É o documento que assegura que o
empreendimento atende a todos os requisitos impostos pelos órgãos de fiscalização,
incluindo o Manual de Boas Práticas (MBP):
“Documento que descreve as operações realizadas pelo
estabelecimento, incluindo no mínimo, os requisitos higiênicosanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das
instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da
água de abastecimento, controle integrado de vetores e pragas
urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e
saúde os manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e
garantia do alimento preparado.”
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A Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 e a Resolução CGSIM nº
62, de 20 de novembro de 2020 dispõem sobre a classificação das atividades
econômicas que estão sujeitas à vigilância sanitária, e as diretrizes gerais para o
licenciamento sanitário pelos órgãos de vigilância sanitária dos Estados, Distrito
Federal e Município.
Conforme a referida legislação, são consideradas atividades de risco III ou alto risco:
as atividades econômicas que exigem vistoria prévia e licenciamento sanitário antes
do início do funcionamento da empresa. Portanto, os serviços objeto do PE
141/2022 se enquadram em atividade de risco III, tendo em vista se tratar de
manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação, instalados em Unidades Regionais de Saúde no estado
de Sergipe.
Ainda neste sentido, buscando esclarecimentos, esta impugnante solicitou ao
SICAF, parecer técnico sobre os seguintes questionamentos:
a) Uma empresa pode exercer suas atividades conforme seu objeto, estando com
Alvará Sanitário vencido?
b) Um Alvará Sanitário pode ser substituído por um protocolo de solicitação de
renovação? Este protocolo comprova que a empresa atende todas as exigências
e está em conformidade com a legislação sanitária de sua localidade?
Conforme consta no Parecer Técnico Nº 1/2022 anexo para melhor entendimento, o
SICAF constatou que para que a solicitação de protocolo supra a necessidade de
um Alvará válido, deve-se observar o grau de risco das atividades desenvolvidas
pela empresa. Vejamos:
“Diante do exposto, entende-se que, para que haja a dispensa ou
a obrigatoriedade da emissão do Alvará Sanitário a empresa
deverá observar em qual dos 3 níveis de risco as atividades
estão enquadradas; lembrando que, as suas atividades poderão
ser consideradas de alto risco se caso possuir pelo menos uma
atividade com essa classificação. É o parecer.”

Ademais, inicialmente o Edital do PE 08/2022, aconteceu no dia 18 de agosto de 2022, em
seu item 18.05 e subitem 18.5.1.2 exigia, acertadamente, que a empresa apresentasse
Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, sem deixar brechas para que
empresas que estejam funcionando irregularmente participassem do certame. No entanto,
a empresa TECNOLMED, apresentou um documento de Alvará sanitário, onde a sua
atividade fim é de COMERCIO, onde em seu próprio texto o documento assevera que a
mesma está autorizada apenas:
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“AMAZENAR
DISTRIBUIR
E
EXPEDIÇÃO
PRODUTOS PARA A SAÚDE. (correlatos);”

DE

Ainda em avaliação ao documento de ALVARÁ SANITÁRIO apresentado pela empresa
TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA, é de fácil entendimento que a empresa em
questão só está autorizada a trabalhar com produtos voltados para a saúde, é evidente
essa afirmativa, observando a documentação que mesma acostou junto ao processo, sendo
ele:
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Onde o próprio ALVARÁ de funcionamento da TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA em
seu texto frisa que:
O PROPRIETÁRIO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO legal pela empresa
compromete-se a atender as normas sanitárias destinadas a promoção,
proteção recuperação da saúde, ciente do que o descumprimento
implicará na aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor,
podendo resultar inclusive no cancelamento desta licença.
No texto acima, podemos entender que o próprio ALVARÁ SANITÁRIO, ressalva que caso
as normas relativas a área de atuação de profissional não seja respeitada, ele pode sofrer
as penalidades previstas em lei, podendo ter o documento de licenciamento cancelado.
Com isso é de fácil entendimento que o órgão de VIGILÂNCIA SANITÁRIA municipal, só
concede o ALVARA SANITÁRIO, conforme o atendimento por parte da empresa solicitante
de todos os requisitos legais estabelecidos na lei. Um deste requisitos, é a apresentação do
CERTIDÃO atualizada do RESPONSÁVEL TÉCNICO, regulamentado e atualizado em seu
conselho de classe, conforme a área da sua atividade fim.
Diante do exposto, podemos observar na documentação apresentada pela empresa
TECNOLMED GESTAO CLÍNICA LTDA, que ela apresentou uma documentação que não a
autoriza a realização do OBJETO DESTE certame que é:
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS, atendendo a solicitação da
Coordenação da Odontologia/Atenção Básica de Saúde de Estância, conforme
MEMORANDO n.º 43/2022 – ADM/SMS/ME.
Diante do exposto segue abaixo ALVARÁS SANITÁROS, CERTIDÕES DE
RESPONSABILIDADE TECNICA das empresas PRO EFICIENCIA e TECNOLMED, para
avaliação e melhor entendimento das questões que levantamos verificação da
documentação da proponente.
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Alvará sanitário TECNOLMED.

CERTIFICADO DE ENFERMAGEM/CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA da
Responsável técnica pela empresa TECNOLMED.
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Como o próprio texto do CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA emitido pelo
conselho COREN assevera, a TECNICA EM ENFERMAGEM, Sra. TAYNARA DA CXRUZ
MATOS, só pode se responsabilizar pela GESTÃO TÉCNICA EM PGRSS, LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES. e não para
serviços objetos deste certame conforme tenta comprovar neste certame a empresa
TECNOLMED.
Avaliando e comparando a documentação equivalente da empresa PRO EFICIENCIA, a
qual é licenciada para prestar o serviço do objeto é conclusivo que a mesma tem
documentação pertinente, tem profissional responsável técnico compatível com a área em
questão e estar regulamente inscrita no conselho de classe que responde pelos
profissionais da área de atuação em questão. Vajamos:
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Alvará de sanitário da empresa PRO EFICIENCIA
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De acordo com a LEI FEDERAL 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986:
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá
outras providências.
Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem
em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de
enfermagem, cabendo-lhe especialmente:
a) participar da programação da assistência de enfermagem;
b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do
Enfermeiro;
c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar;
d) participar da equipe de saúde.
Art. 10. O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de
nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:
I - Assistir ao Enfermeiro:
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de
enfermagem;
b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em
estado grave;
c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em
programas de vigilância epidemiológica;
d) na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;
e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser
causados a pacientes durante a assistência de saúde;
f) na execução dos programas referidos nas letras i e o do item II do
Art. 8º; II - executar atividades de assistência de enfermagem,
excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no art. 9º deste
Decreto;
III - integrar a equipe de saúde.
Como podemos observar na lei que regulamenta a atuação do técnico de enfermagem, a
rua redação em nenhum momento fala, ou cita que o profissional pode exercer o cargo de
RESPONSÁVEL TÉCNICO para o serviço de manutenção e reparação de equipamentos
médicos hospitalares e odontológicos. É evidente que essa atividade direcionada para um
profissional ligado a área de TECNICO INDUSTRIAL, visto que é necessário ter alguns
conhecimentos técnicos específicos voltados para a área de tecnologia, elétrica, eletrônica,
mecânica entre outras, além de ter a habilidade de realizar ensaios de manutenção e utilizar
ferramentas de medição especificas da área em pertinente. É importante ressaltar que é
temeroso entregar tal responsabilidade para um profissional TECNICO EM ENFERMAGEM,
visto que o mesmo não tem conhecimento acadêmico para realizar tal função. Assim como
também é perigoso responsabilizar um técnico em ELETROTECNICA, para ser responsável
técnico de uma unidade de saúde ou de algum serviço clínico que o mesmo precise ter
conhecimento de especifi8cidades que só um profissional de saúde tem devido a sua
bagagem acadêmica. Diante de tudo não há o que se falar que o profissional de TECNICO
EM ENFERMAGEM pode exercer a função de responsável técnico de uma prestação de
serviços de manutenção.
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FISICA, expedida pelo Conselho
Federal dos Técnicos Industriais 03. Órgão responsável pela regulamentação dos
profissionais do exercício da profissão na área dos técnicos industriais. Conforme lei federal
A lei nº 13.639, de criação do CFT.
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Ao comparar a documentação de qualificação do responsável técnico da empresa
TECNOLMED, e da PRO EFICIENCIA, é de facil entendimento que o documento
apresentado pela empresa concorrente não tem sustentação, fere o princípio da legalidade,
quando descumpre o próprio documento que assevera que o profissional responsável
técnico se submete a cumprir toda regularidade necessária prevista, sujeito a caçação do
ALVARÁ SANITÁRIO, ou penalizações previstas em lei.
Neste caso acima, observamos que se caso a RESPONSÁVEL TÉCNICA da empresa
TECNOLMED, assumir a responsabilidade técnica do serviço em questão, a mesma está
cometendo infração no que diz ao EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, descumprimento
a legalidade, pois a mesma não atem atrubuição legal para o exercicio desta atvidade derte
certame.

DA LEGISLAÇÃO
De acordo com a resolução 074 DE 05 DE JULHO DE 2019 do O CONSELHO FEDERAL
DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CFT, no uso das competências que Ihe confere a Lei nº
13.639 de 26 de março de 2018, dando cumprimento à deliberação do Plenário em sua 8ª
Reunião Plenária Ordinária, realizada de 3 a 5 de julho de 2019 na sede do CFT em Brasília
-- DF;
Considerando as funções orientadoras e disciplinadoras previstas no artigo 3º
da Lei nº 13.639 de 26 de março de 2018, assim como a competência para
detalhar as áreas de atuação privativas dos Técnicos Industriais, estabelecida
no artigo 31 da Lei nº 13.639 de 26 de março de 2018, observados os limites
legais e regulamentares e as áreas de atuação compartilhadas com outras
profissões regulamentadas;
Considerando as competências privativas dos profissionais especializados nas
áreas de atuação estabelecidas no $ 1P do art. 31 da Lei nº 13.639 de 26 de
março de 2018, afastando risco ou dano material ao meio ambiente ou à
segurança e saúde do usuário do serviço;
Considerando o estabelecido no Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985
e no Decreto nº 4.560 de 31 de dezembro de 2002, que regulamentam a Lei nº
5.524 de 05 de novembro de 1968, os quais dispõem sobre o exercício da
profissão de Técnico Industrial;
Considerando que o artigo 19 do Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985,
estabelece que " O Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções que
se fizerem necessárias à perfeita execução dos regramentos estabelecidos no
Decreto";
Considerando que o artigo l do decreto nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002,
que modifica o artigo 99 do decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985;
considerando que o artigo 2Ç da Lei nº 5.524 de 05 de novembro de 1968,
que outorga ao Técnico Industrial o exercício profissional no campo das
realizações através da elaboração e execução de projetos, assistência técnica,
pesquisa tecnológica, manutenção e instalação de equipamentos;
considerando a necessidade de disciplinar e orientar as competências e
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atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Eletrotécnica, assim
como constantemente aprimorar suas Resoluções.
RESOLVE
Art. l. Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica, têm
prerrogativas para:
I - Conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade; 11 -Prestar
assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas voltadas para sua especialidade;
lll - Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de
equipamentos elétricos e instalações elétricas;
IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e
equipamentos
V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos.
Art. 2e. As atribuições profissionais dos Técnicos Industriais com habilitação
em eletrotécnica, para efeito do exercício profissional, consistem em:
I - Dirigir e ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem
como orientar e coordenar equipes, na execução de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção de eletrotécnica e demais obras e serviços
da área elétrica;
II -Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria em Eletrotécnica,
observado os limites desta Resolução, bem como exercer, dentre outras, as
seguintes atividades:
1. Coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados
para elaboração de laudos ou relatórios técnicos, de sua autoria ou de outro
profissional;
2. Desenhar com detalhes, e representação gráfica de cálculos, seus próprios
trabalhos ou de outros profissionais;
3. Elaborar o orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-deobra, de seus próprios trabalhos ou de outros profissionais;
4. Detalhar os programas de trabalho, observando normas técnicas e de
segurança;
5. Aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho;
6. Executar os ensaios de tipo e de rotina, registrando observações relativas
ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos;
7. Regular máquinas, aparelhos e instrumentos de precisão.
III - Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de
manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos
específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes;
IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e
materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e
orçando;
V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos;
VI - Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos
currículos do ensino fundamental ll e médio, desde que possua formação
específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois
níveis de ensino.
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Vll - Emitir laudos técnicos referentes a rede de distribuição e transmissão de
energia elétrica interna ou externa, ou de equipamentos de manobra ou
proteção.
Art. 3e. Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica têm, ainda,
as seguintes atribuições técnicas
I - Projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar instalações elétricas, de baixa,
média e alta tensão, bem como atuar na aprovação de obra ou serviço junto
aos órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de Bombeiros
Militar ou bombeiro civil, assim como instituições bancárias para projetos de
habitação;
II -Elaborar e executar projetos de instalações elétricas, manutenção oriundas
de rede de distribuição e transmissão de concessionárias de energia elétrica
ou de subestações particulares;
III -Elaborar projetos e executar as instalações elétricas e manutenção de
redes oriundas de outras fontes de energia não renováveis, tais como grupos
geradores alimentados por combustíveis fósseis;
IV- Elaborar projetos e executar as instalações elétricas, e manutenção de
redes oriundas de diversas fontes geradoras, como por exemplo:
Parágrafo único. Os Técnicos em Eletrotécnica, dentro da sua especialidade e
formação, têm atribuições para outras atividades não listadas acima,
relacionadas a prometo e execução de redes de distribuição, geração e
transmissão de energia elétrica. (redaçãg.dada..pela Resolução n9 094/2020)
Art. 4e. O Técnico Industrial com habilitação em eletrotécnica tem a
prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas cujos objetivos
sociais sejam condizentes com as atribuições descritas nesta Resolução.
A lei de licitação estabelece normas claras de acordo com o Art 72:
O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar
partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em
cada caso, pela Administração.
ACÓRDÃO Nº 891/2018 – TCU – Plenário
9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
(TRE/ES) de que a não exigência de comprovação de qualificação
técnica e econômico-financeira identificada no edital do Pregão
Eletrônico 7/2018 (Processo 26.659/2017) afronta o disposto no art. 27,
c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.666/1993;
RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. Dispõe sobre
a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico
Profissional, e dá outras providências. O CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – Confea, no uso das
atribuições que lhe confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24
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de dezembro de 1966, e Considerando os arts. 8º, 12, 19, 20, 21, 59 e
67 da Lei nº 5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras
providências; Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de
dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade
Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia; Considerando os arts. 30 e 72 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências; Considerando o art.
11, § 1º, do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que
regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante
da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou
privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e
identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período
de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades
técnicas executadas.
Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de
serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do
atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitação
nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Neste caso a administração pública deve seguir as orientações do CREA/CONFEA, afim de
ter a certeza que os profissionais e as empresas contratadas por ela estão devidamente
certificadas a executar obras ou serviço obedecendo todos os padrões de segurança e de
qualidade, sob a pena de se responsabilizar por qualquer ato ou infração que este
profissional cometa e venha a causar prejuízo danos a o patrimônio público ou acidente
físico com o usuário do serviço público.
Conforme a LEI FEDERAL Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito
privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro,
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar
o ato constitutivo.
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Observando o disposto nesta lei e o que foi identificado como falha na documentação JOAO
BATISTA DO NASCIMENTO, é de fácil entendimento que a mesma além de não poder
atuar, devido seu documento constitutivo não estar atualizado na junta comercial de sua
sede, a mesma também não possui autorização do Poder Executivo municipal para exercer
a sua atividade.
Podemos observar que a consolidação tem poder jurídico e dispõe de todas as informações
atualizadas da sociedade, ratificando e validando os demais eventos constantes no contrato
original e aditivos seguintes. Reduz volume e facilita a comprovação das informações e
dados cadastrais da empresa e devem estar em estrita conformidade com a legislação
definidas pelo poder executivos e seus órgãos reguladores.
O Alvará Sanitário é exigido para empresas que atuam no ramo da saúde, alimentação ou
qualquer outra área que pode representar risco ao bem-estar da população. É o documento
que assegura que o empreendimento atende a todos os requisitos impostos pelos órgãos
de fiscalização, incluindo o Manual de Boas Práticas (MBP):
“Documento que descreve

as

operações

realizadas

pelo

estabelecimento, incluindo no mínimo, os requisitos higiênicosanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das
instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da
água de abastecimento, controle integrado de vetores e pragas
urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e
saúde os manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e
garantia do alimento preparado.”
Estando nos padrões exigidos pela atividade.
A Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 e a Resolução CGSIM nº
62, de 20 de novembro de 2020 dispõem sobre a classificação das atividades
econômicas que estão sujeitas à vigilância sanitária, e as diretrizes gerais para o
licenciamento sanitário pelos órgãos de vigilância sanitária dos Estados, Distrito
Federal e Município.
Conforme a referida legislação, são consideradas atividades de risco III ou alto risco:
as atividades econômicas que exigem vistoria prévia e licenciamento sanitário antes
do início do funcionamento da empresa. Portanto, os serviços objeto do PE
141/2022 se enquadram em atividade de risco III, tendo em vista se tratar de
manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação.

Pro Eficiência Equipamentos médicos e Hospitalares e Odontológicos
Rua: Deputado Antônio Torres,
489–
Bairro:
Cirurgia, por
Aracaju
- SESANTOS OLIVEIRA:00908234511 em 29/08/2022 18:29:56
Arquivo
assinado
digitalmente
JOSEFA
Tel: (79) 3023-1500
/ 99873-5659
/ 98871-9017
Email: proeficiencia.contato@gmail.com
Valide a autenticidade
deste
em 'http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx'
com o código 7F381993553E9D08EFF93EC431AE038E
CNPJ: 07.443.166/0001-21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIUSAHNGIKF22LLE0VDXCQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
76 - Ano IV - Nº 3650

Estância
Documento 008397/2022
página 45 da peça unificada
ANEXO - Nº 7299/2022
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

“Diante do exposto, entende-se que, para que haja a dispensa ou
a obrigatoriedade da emissão do Alvará Sanitário a empresa
deverá observar em qual dos 3 níveis de risco as atividades
estão enquadradas; lembrando que, as suas atividades poderão
ser consideradas de alto risco se caso possuir pelo menos uma
atividade com essa classificação. É o parecer.”

O Art. 37, caput, da Constituição Federal traz consigo a seguinte redação:
Art. 37, caput, CF - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (CF, 1988)
Neste sentido, o mestre Hely Lopes Meirelles aduz:
“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o
administrador público significa ‘deve fazer assim’”.
Assim, a Administração Pública está subordinada à previsão legal, visto que, os agentes da
Administração devem atuar sempre conforme a lei. Dessa forma, o administrador público
não pode, mediante instrumento convocatório, abrir concessões que favoreçam outros e
que comprometam o caráter isonômico, sob pena de incorrer nas práticas da Lei de
Improbidade Administrativa nº 8.429/1992.
De acordo com o Art. 41.
‘A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada”
“V - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de
avaliação constantes do edital;”
Fica evidente que a administração pública não pode descumprir as regras do seu próprio
instrumento convocatório

a qual está vinculada, e com base nas informações aqui

expostas deve proceder com a desclassificação da empresa licitante TECNOLMED
GESTAO CLÍNICA LTDA por não atender os requisitos e regras deste certame, e da
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legislação pois a lei é soberana e contratação de um a empresa que não aos requisitos
legal para prestação de serviço público é uma infração.
“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração
os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem
contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.”
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso,
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o
princípio da igualdade entre os licitantes.
Mais uma vez a própria lei de licitação 8666/93, assevera que a comissão de licitação deve
realizar o julgamento de forma justa e imparcial segundo rigorosamente as regras do seu
instrumento convocatório. Se atendo os detalhes que garantam o cumprimento de que é
legal, isonômico e justo. Com isso entendemos que com as faltas da empresa em não
apresentar os documentos já elencados, a mesma deve ser desclassificada.
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Neste caso, devem ser observados todos os princípios a fim de garantir para administração
a proposta mais vantajosa, observando e respeitando os princípios constitucionais em
conformidade com a legalidade. É importante enfatizar a melhor proposta é aquela que
além de todo aparelhamento técnico conforme o artigo de da lei 8666/93, garante para
administração pública que a empresa licitante vencedora apresentou no momento do
certame toda documentação comprobatória dentro da validade atestada e averbada pelos
órgãos regulamentadores e fiscalizadores garantindo que esta empresa atende e tem
capacidade de exercer tal atividade sem prejuízo ao erário por meio dos seus profissionais
devidamente inscritos e certificados em suas entidades componentes.
Frise-se que, é de suma importância para a Administração Pública que a empresa esteja
com todos os documentos necessários para o seu regular funcionamento, devidamente
atualizados, uma vez que se trata de serviço de manutenção em equipamentos utilizados
no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS. Sendo assim,
objetivando impedir que a saúde humana seja exposta a riscos, é imprescindível que as
empresas licitantes apresentem o Alvará Sanitário válido.
Por fim, é papel da Administração Pública garantir a qualidade dos serviços prestados a
população, e a falta do referido documento poderá gerar risco no decorrer da prestação dos
serviços, uma vez que o alvará sanitário é o documento que atesta que o empreendimento
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atende a todos os requisitos impostos pelos órgãos de fiscalização, estando nos padrões
exigidos pela atividade.
Dessa forma, é temerária que a prefeitura Municipal de ESTANCIA/SE contratar uma
empresa que não tem as atribuições legais, nem tampouco consegue comprovar por meio
dos seus documentos que atende todos os requisitos previstos em lei para executar um
serviço de relevância pública podendo a administração pública municipal incorrer no erro,
estimular a ilegalidade e se responsabilizar indiretamente por qualquer acidente, incidente
ou prejuízo que ocorra ao erário público ao usuário ou aos profissionais que utilizam os
equipamentos de saúde durante a prestação de serviço da empresa TECNOLMED , uma
vez que o mesma não comprovou a Administração Pública que atende as normas de saúde
pública e sanitária pelas legislações vigentes, pelo simples fato de não ter a autorização de
exercer serviços de manutenção em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos.
Como também não comprovou nos seus documentos, com o seus atestados de capacidade
técnica, que o seus profissionais prestaram serviço de manutenção dos mesmos
equipamentos, pelos simples fato de não ter sinalizado junto ao conselho que regulamenta
a área de atuação e certifica que a sua atividade fim obedece todas as normas legais
relativa ao exercício legal da profissão e atuação de pessoa jurídica.
Em face necessidade de fiscalizar a prestação de serviços realizadas nas administrações
públicas do estado de Sergipe, e o exercício ilegal da profissão e a atuação de empresas
sem o devido registro no conselho, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), celebraram
entre si um termo de ajuste de conduta, viabilizando facilitar, agilizar e orientar a sociedade,
seus agentes e as administrações municipais e estaduais sobre a necessidade de realizar
as contratações para a realização de serviço público obedecendo todos os requisitos legais
se valendo das atribuições e da fé pública das duas casas a fim de garantir que a sociedade
receba a melhor prestação serviço.
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Segue abaixo TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE e CREA/SE.
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Diante deste documento tão importante para o cumprimento da legalidade, da fiscalização e
para a garantia da boa prestação de serviços profissional e das empresas prestadoras de
serviços de Sergipe, que visa garantir a segurança e evitar o prejuízo para a sociedade e ao
erário público, pedimos a esta comissão de licitação que avalie o disposto nesse ajuste de
conduta concebido por dois órgãos reguladores sérios, compare as exigências com a
legislação pertinente e se possível a fim de dar clareza e segurança ao processo diligencie
toda documentação juntos aos órgãos responsáveis a fim de garantir os princípios básicos
da licitação.
DO PEDIDO
Sendo assim, em que preze o zelo e o empenho dessa digníssima Comissão de Licitação,
em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade,
da Impessoalidade, da Moralidade, isonomia e da Supremacia do Poder Público, pedimos
com toda vênia, que a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal Estancia Sergipe,
reanalise diligências com intuito atestar se os referidos atestados de capacidade técnica
têm validade legal, que verifique a relação contratual da TECNOLMED GESTAO CLÍNICA
LTDA com as empresas privadas relacionadas nos documentos, e desclassifique a
empresa em questão por não atender o item 18.5 e sub item 18.5.1.2 e por não atender os
requisitos legais devidamente estabelecidos pela legislação.
Com intuito de garantir que a regra de contratação pública seja cumprida, pedimos que o
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, acompanhe este processo.
Por este motivo acredito na idoneidade desta instituição, nas leis vigentes e no direito que
ela nos assegura, solicito a essa nobre comissão de licitação, que atenda ao nosso
pedido.
Pede deferimento.

Atenciosamente,

Aracaju, 29 de agosto de 2022

____________________________________________________
Edjansen Dias Santos
Sócio Administrador
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÂO ELETRÔNICO Nº 08/2022

Senhora Pregoeira Valéria Araújo Santos, Senhor LOURIVAL JÚNIOR ALVES DE
HOLANDA e Comissão de Licitação, a empresa TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 39.966.868/0001-86, com
sede na Rua Bahia, nº 1509, Bairro Siqueira Campos CEP 49075-000, Aracaju –
SE, por seu representante legal assinado, vem respeitosamente encaminhar Contra
Razões e de forma sucinta tornar claro, a quem possa interessar, motivos que
solidificam nossa Habilitação. Inicio informado que o Pregão em pauta é o 08/2022
com abertura de proposta em 16/08/2022 às 9:00h e não o Pregão Eletrônico
de nº 035/2022 como a nossa oponente informa ao iniciar suas declarações
recursais, o que já deixa uma interpretação dúbia das justificativas de inabilitação
pautadas aqui pelo opositor pois não fica claro se estamos falando do mesmo
Pregão. Mesmo assim, aproveitando o ensejo e dando continuidade, o Objeto do
referido é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE

SERVIÇOS

DE

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

E

CORRETIVA

DOS

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS,
atendendo a solicitação da Coordenação da Odontologia/Atenção Básica de Saúde
de Estância, conforme MEMORANDO n.º 43/2022 – ADM/SMS/ME, conforme
especificações e estimativas de quantidade contidas no Termo de Referência – Anexo I
deste Edital e o Pregão de nº 035/2022 não sei informar do que se trata e aqui nesse
Certame não o cabe informações.
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DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

18.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

18.5.1 atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto desta
licitação em termos de características técnicas e quantitativo correspondente à
proposta formulada. Nos atestados devem estar explícitos: a empresa que está
fornecendo o atestado e o responsável pelo setor encarregado do objeto em
questão.

Seguindo as exigências do Documento Convocatório, que é a diretriz mais importante
para o licitante, pois o mesmo passa pelo crivo sério e competente de toda uma Comissão
de Licitação, a empresa Tecnolmed cumpriu rigorosamente todos os itens do edital
enviando Documentos Legais que comprovam sua capacidade de execução. O Item
18.5.1 solicita SEMELHANÇA e não IGUALDADE nos serviços executados.
Os documentos de habilitação da empresa encontram-se todos dentro da mesma pasta
organizacional e foram enviados de forma automática, mas não com o intuito de fazer a
administração pública errar. Pensar de tal forma é diminuir a competência e
inteligência de toda uma Comissão, que está preparada e apta a identificar os
Atestados que realmente se enquadram em suas exigências. Mesmo assim, já que foi
dado ênfase aos atestados distintos, os mesmos servem também para comprovar nossa
seriedade em atender toda e qualquer exigência ao qual nos propusemos ao ganhar
uma licitação. Eles compõem o acervo de atividades da empresa, se enquadrando
os exigidos de acordo com o Objeto e sem causar nenhum dano os demais que por
ventura foram encaminhados.
Vale salientar que a Pessoa Jurídica Tecnolmed Gestão Clínica LTDA e a Pessoa Física,
representada pelo seu Engenheiro Eletricista Responsável o Sr. WILLAMS WAGNER
NASCIMENTO SANTOS registrado no CREA/SE sob o nº 2716644888 e Técnico em
Eletrotécnica o Sr. JOSÉ DENYSSON SOUSA NASCIMENTO ALMEIDA inscrito no
CFT/SE sob o nº 06155185590, estão com suas Certidões emitidas pelo CREA
vigentes e os documentos comprobatórios foram encaminhados, inclusive a Certidão de
Quitação de Pessoa Física. Quanto a CAT, sua inclusão não é exigida em nenhum Item
do Edital, sendo opcional ao licitante incluí-la, não podendo a mesma ser usada para
Inabilitação, pois não se trata de um documento exigido como prerrogativa básica para
habilitação. Isso não torna nenhum Atestado de Capacidade Técnica Ilegal. É até
desrespeitoso com os órgãos públicos e privados emissores dos mesmos, pois coloca
em dúvida a seriedade e integridade utilizadas ao fiscalizar nossas atividades. Como já
foi exposto, nossos documentos ficam todos numa mesma pasta e tentam induzir a
administração pública de Estância a Errar quando focam em atestados de capacidade
técnica diversos, sendo que a inclusão dos mesmos nunca foi prerrogativa para
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Inabilitação.
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O CREA NÃO É O ÚNICO ÓRGÃO REGULAMENTADOR DOS ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA. CADA SITUAÇÃO PODE EXIGIR UM ÓRGÃO DIFERENTE
OU APENAS SE ABSTER COM A ASSINATURA DO REPONSÁVEL PELA
EMPRESA/ÓRGÃO PÚBLICO E ISSO NÃO TORNA ILEGAL OU MENTIROSO UM
DOCUMENTO REAL E DE SUMA IMPORTÂNCIA. DA MESMA FORMA QUE EXISTEM
EMPRESAS QUE MANCHAM A SUA PRÓRPIA CREDIBILIDADE, EXISTEM NO
MERCADO EMPRESAS SÉRIAS E COMPROMETIDAS, QUE NÃO SE PREOCUPAM
APENAS EM GANHAR LICITAÇÃO A QUALQUER CUSTO, MAS ACIMA DE TUDO,
SE PREOCUPAM EM FAZER UM BOM TRABALHO PENSANDO EM SUA
REPUTAÇÃO E NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.
Nossos CNAES, além de 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, também são
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de
produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador.
Nenhum dos atestados inclusos são Ilegais e todos comprovaram nossas atividades
executadas de forma satisfatória ao Órgão competente. A apresentação dos que não
se enquadram no Objeto do Pregão 08/2022 não faz diferença alguma estar ou não
junto com os demais documentos habilitatórios. Os atestados que realmente se
enquadram foram identificados pela Comissão de Licitação.

REFERENTE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA EMPRESA MEDCOM, A
EMPRESA TECNOLMED FOI CONTRATADA DE FORMA TERCEIRIZADA PARA EXECUTAR OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO IPESAÚDE. O CONTRATO FOI INICIADO
ENTRE A MEDCOM E A PROJECT-MED (ANTIGA EMPRESA DO SENHOR JOSÉ DENYSSON –
REPRESENTANTE LEGAL) QUE POR MOTIVOS DE FIM DE SOCIEDADE, FOI EXTINTA E TEVE SUA
NOVA EMPRESA, ATUAL TECNOLMED, ABERTA EM 01/12/2020. MESMO ASSIM, AS
MANUTENÇÕES NÃO FORAM AFETADAS NA TRANSIÇÃO DA EMPRESA. A MEDCOM, SENDO
EMPRESA PRIVADA E SATISFEITA COM AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA NOSSA EQUIPE
EMITIU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA A NOVA EMPRESA, POIS OS SERVIÇOS
CONTINUARAM SENDO MANTIDOS. MESMO ASSIM, EM QUE ESTARIA MENTINDO A
MEDCOM SE O ATESTADO FOI EXPEDIDO POSTERIORMENTE A DATA DE ABERTURA DA
EMPRESA TECNOLMED? O NOSSO OPONENTE DE FORMA GRAVE, INSISTE EM TENTAR
DENEGRIR A IMAGEM DA EMPRESA TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA INSINUANDO
BURLA DE DOCUMENTOS SEM PROVAS CONCRETAS.
CONTRATO

SOCIAL

DA

ANTIGA

EMPRESA

-

PROJECT-MED
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EXEMPLO DE ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADO PELA PROJECT-MED NO
IPESAÚDE
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CONTRATO FIRMADO ENTRE MEDCOM E TECNOLMED APÓS BAIXA DA
PROJECT-MED
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EXEMPLO DE NOTA FISCAL EMITIDA À MEDCOM APÓS RECEBIMENTO DA MESMA
PELO IPESAUDE COMO CONSTA NA CLÁUSULA 6.2 DO CONTRATO FIRMADO,
ONDE O RECEBIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SÓ SERIAM COBRADOS
APÓS PAGAMENTO DO IPESAÚDE.
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O PRIMEIRO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FOI EMITIDO EM 15/12/2020 E AO SENTIR A
NECESSIDADE DE EXEMPLIFICAR COM OS QUANTITATIVOS E EQUIPAMENTOS, APENAS
READAPTAMOS O MESMO, MAS A ASSINATURA DIGITAL DO REPRESETANTE LEGAL DA EMPRESA
MEDCOM ESTÁ DATADA EM 22/03/2022. MESMO ASSIM, ONDE PODEMOS ENCONTRAR BURLA
NA EMISSÃO DE UM NOVO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SE AS ATIVIDADES
VERDADEIRAMENTE ESTAVAM SENDO EXECUTADAS? A EMPRESA MEDCOM EM NENHUM
MOMENTO ATESTOU EM NOME DO IPESAÚDE E NEM PODERIA, POR NÃO SER REPRESENTANTE
LEGAL DO MESMO, MAS ELA COMO CONTRATANTE DA TERCEIRIZADA TECNOLMED E SEM
NENHUM TIPO DE DENÚNCIA OU RECLAMAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NÃO SE VIU
IMPOSSIBILITADA DE EMITIR UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA BASEADO EM
CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS EMPRESA, JÁ QUE DIANTE DO OBJETO DO CONTRATO,
NADA DESABONAVA A TECNOLMED.

Art. 75. O Contratado, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela administração

Utilizando as mesmas palavras do nosso oponente, nada desabona as atividades
desenvolvidas já que todo serviço não custou à empresa Tecnolmed nenhum processo
administrativo e com lisura, executamos de forma satisfatória tudo o que nos foi
proposto. Mesmo assim, por não ser detentor do Edital Original ganho pela
empresa Medcom, por não ser detentor do contrato firmado entre a empresa
Medcom e Ipesaúde, o nosso oponente não pode nos julgar, dizendo que estamos
errados e tentando sim, moldar o raciocínio da Senhora Pregoeira e de toda sua
comissão os induzindo a “incriminar” uma empresa que continua trabalhando
com Honestidade acima de tudo.
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CADA EMPRESA, ÓRGÃO, SETOR, TÊM O SEU MODELO DE ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA, ONDE ALGUNS SÃO BREVES E OUTROS MAIS
EXPLICATIVOS. NÃO EXISTE UM PADRÃO SEGUIDO POR TODOS. NEM MESMO
NOS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 EXISTE UM MODELO PRÉ
DEFINIDO, ENTÃO NÃO CABE A NÓS, SOLICITANTES, DIZER QUE O MESMO ESTÁ
CERTO OU ERRADO. A INFORMAÇÃO MAIOR É O COMPROMETIMENTO DE
CADA ÓRGÃO AO AFIRMAR QUE A EXECUÇÃO DE TAL ATIVIDADE FOI
PRESTADA DE FORMA SATISFATÓRIA.
EM RELAÇÃO AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA JMC E
MONTALTEC, SE O PROPRIETÁRIO EM SITUAÇÕES DIFERENTES, CONTRATA A
EMPRESA TECNOLMED PARA PRESTAR SERVIÇOS DIFERENTES, NADA IMPEDE
DE CADA EMPRESA EMITIR ATESTADO DE CAPACIADADE TÉCNICA DE ACORDO
COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. TANTO QUE AS DATAS DAS EXECUÇÕES SÃO
DIFERENTES. NO MAIS, SÃO ATESTADOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA
MESMA PASTA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA.

QUANTO AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDOS PELO
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS E DIVINA PASTORA (CONTRATO
ATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA), OS
ATESTADOS SÃO SEMELHATES AO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
08/2022 E EM NENHUM DELES A CONDUTA DA TECNOLMED FOI DESABONADA.
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18.5.1.1. Alvará de funcionamento expedido pelo Município da sede da licitante
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18.5.1.2 Licença Sanitária Municipal da sede da Licitante;

DIANTE DA INVERDADE EXPOSTA PELO NOSSO OPONENTE, O ALVARÁ
SANITÁRIO Nº 40.7011/2021 DA EMPRESA TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA,
EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE EM 17 DE
DEZEMBRO DE 2021, TEM A VALIDADE DE 01(UM) ANO A CONTAR DA DATA DE
EXPEDIÇÃO E FOI INCLUSO NOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS DESTE
CERTAME. O MESMO ESTÁ VIGENTE E VÁLIDO.
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NOSSO OPONENTE DEVE SABER QUE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ÓRGÃO
EXTREMAMENTE RESPEITADO E SÉRIO, AO SER ACIONADA, LEVA EM
CONSIDERAÇÃO OS CNAES DA EMPRESA E É O MESMO QUEM INFORMA A
SÉRIE DE EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS. NÃO CABE A MAIS NINGUÉM,
MUITO MENOS AO NOSSO OPOSITOR LEIGO NESSE QUESITO, DEFINIR SE UMA
EMPRESA ESTÁ APTA OU NÃO A RECEBER O ALVARÁ SANITÁRIO. SE A
EMPRESA TECNOLMED O DETÉM, É PORQUE CONSEGUIU SUPRIR TODAS AS
EXIGÊNCIAS BÁSICAS SOLICITADAS.
TALVEZ NÃO SAIBA NOSSO OPONENTE, MAS APROVEITO O MOMENTO PARA
TORNAR CLARO QUE O CNAE DE MANUTENÇÃO 33.12-1-03 - Manutenção e
reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação NÃO NECESSITA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR SER DE BAIXO
RISCO COM BASE NA RDC nº 153, de 26 de abril de 2017 e Instrução Normativa SES
Nº 1 DE 11/11/2020. A NOSSA ENFERMEIRA, RESPONSÁVEL TÉCNICA É
EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELOS CNAES DE ALTO RISCO, QUE NÃO
É O CASO DO CNAE DE MANUTENÇÃO.
NOSSO OPONENTE DEVERIA TRATAR COM SERIEDADE ESTA CASA. O EDITAL
É CLARO QUANTO AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA HABILITAÇÃO. SABER
GANHAR E SABER PERDER É FUNDAMENTAL, MAS CRIAR SITUAÇÕES QUE
ACIMA DE TUDO INTERFEREM NA BOA IMAGEM DE UMA EMPRESA SÉRIA É DE
EXTREMO DESESPERO E DESRESPEITO.
SOMOS MICRO EMPRESA E NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE
QUADROS DE FUNCIONÁRIOS. DIARIAMENTE TRABALHAMOS COM AFINCO
PARA MANTER NOSSA EQUIPE, PRINCIPALMENTE AQUELES QUE SÃO
EXIGÊNCIAS PARA A LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS, COMO
ALVARÁ

SANITÁRIO,

AFE

E

CREA

(CADA

UM

DENTRO

DE

SUAS

ESPECIFICAÇÕES).
VOLTO A AFIRMAR: EM NENHUM MOMENTO AS DOCUMENTAÇÕES FORAM
ENVIADAS PARA FAZER A ADMINISTRAÇÃO ERRAR. TODOS OS DOCUMENTOS
ENCONTRAM-SE NUMA MESMA PASTA ORGANIZACIONAL PARA LICITAÇÃO E
ACREDITANDO SEVERAMENTE NA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DESTA CASA,
NADA IMPEDIRIA DOS VERDADEIROS ATESTADOS SEREM IDENTIFICADOS.
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11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico através do Sistema;
Se nosso oponente, tão confiante de todas as suas especulações, viu, ao ler o Edital
falhas que poderiam prejudicar a Confiabilidade do Resultado ou a Falta de
Documentos que poderiam “Levar a Pregoeira e toda sua Comissão a Errar em seu
julgamento”, por que não solicitou da mesma Impugnação do Edital ou alteração em
cláusulas do mesmo? Preferiu às espreitas esperar, disputar, para só agora querer
derrubar a todo custo e apenas com insinuações um Processo Licitatório executado
com clareza e impessoalidade!
O VALOR GANHO NÃO SE ENQUADROU EM INEXEQUIBILIDADE. ENTÃO, SE
PODIA O NOSSO OPONENTE BAIXAR MAIS E GANHAR PELAS VIAS DE FATO POR
QUE NÃO O FEZ?
SE

UTILIZAR

DE

ARGUMENTOS

NÃO

COMPROVADOS,

INVERDADES,

INSINUAÇÕES MALDOSAS PARA PODER GANHAR COM O PREÇO QUE ACHOU
CABÍVEL TAMBÉM INFRINGE GRAVEMENTE A COMPETITIVIDADE E NÃO FAZ DA
EMPRESA TECNOLMED INAPTA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE FORMA
HONESTA E SATISFATÓRIA.
NOSSOS DOCUMENTOS ESTÃO VÁLIDOS, VIGENTES E CUMPRIRAM TODAS AS
EXIGÊNCIAS SOLICITADAS NO EDITAL.
ACHAMOS MAIS DO QUE PERTINENTE QUE O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SERGIPE – TCUSE ACOMPANHE ESSE PROCESSO, ATÉ PARA QUE
NOSSO OPONENTE NÃO ACREDITE ESTAR NOS INTIMIDANDO AO FAZER TAL
SOLICITAÇÃO. AGRADEÇO AO MESMO POR SUA INICIATIVA. A EMPRESA
TECNOLMED

CONTINUA

À

DISPOSIÇÃO

PARA

ENTREGAR

QUALQUER

DOCUMENTO QUE SE FAÇA PERTINENTE, A QUEM QUER QUE SEJA.
TRABALHAR COM HONESTIDADE NOS ASSEGURA DE ADENTRAR EM
QUALQUER SITUAÇÃO.
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Senhora Pregoeira, diante do exposto, respeitosamente mantenho as demais
perguntas:
DEIXAMOS DE CUMPRIR ALGUM ITEM DO EDITAL?
DEIXAMOS DE ENVIAR ALGUM DOCUMENTO HABILITATÓRIO EXIGIDO PELO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO?
DE QUE ADIANTA VÁRIAS PÁGINAS, ARTIGOS E MESMO ASSIM MENTIR? É
JUSTO QUERER USAR A CONSTITUIÇÃO OU LEI DE LICITAÇÃO PARA
APARENTAR RAZÃO, DISSEMINANDO INVERDADES E TENTANDO DENEGRIR A
EMPRESA TECNOLMED?
SE O MESMO, TÃO CONFIANTE DAS SUPOSTAS FALHAS DO EDITAL, POR QUE
NÃO ENTROU EM CONTATO COM VOSSA COMISSÃO PARA SOLICITAR
REAJUSTE DE CLÁUSULAS?
SE O VALOR FINAL NÃO SE ENQUADROU EM INEXEQUIBILIDADE E AINDA HAVIA
POSSIBILIDADE DO MESMO GANHAR PELAS VIAS DE FATO COMPETINDO, POR
QUE NÃO O FEZ? QUERENDO AGORA A TODO CUSTO MONTAR UMA SITUAÇÃO?
Ao meu ver, fica claro que existem apenas acusações inverídicas e tentativas de
intimidação. A Verdade é Única e ao mentir, toda a credibilidade restante é desfeita.
Mantendo-nos firmes diante de todas as documentações enviadas, diante de uma
disputa limpa, de uma competição honesta, confiante na idoneidade desta casa e na
competência da Comissão de Licitação, peço deferimento ao nosso pedido de
Habilitação e nos colocamos a disposição de qualquer necessidade que se faça
presente.
Atenciosamente,

Aracaju/SE, 31 de agosto de 2022
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Jose Denysson Sousa Nascimento Almeida
Proprietário
RG 21751846
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