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RELATÓRIO TÉCNICO PE Nº 20/2020

Considerando  a  solicitação  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  para  análise  da 
documentação  de  qualificação  técnica  referente  ao  Pregão  Eletrônico  nº  20/2020,  processo  nº 
020250.00736/2019-6, cujo objeto é a Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada  em  prestação  de  serviços  locação,  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos 
equipamentos, com fornecimento e troca de peças, incluindo materiais e equipamentos necessários 
à  manutenção  nas  unidades  sob  gestão  da  Fundação  Estadual  de  Saúde –  FUNESA,  do  Estado  de 
SERGIPE.

Considerando  a  análise  dos  documentos  apresentados  pela  licitante  arrematante  C  R 
OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, segue abaixo as observações quanto as exigências 
do item 12.10 do referido edital:

12.10.1. Atestado(s) de capacidade técnica da empresa proponente onde conste que realizou serviços de 
natureza semelhante ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
(art. 30, inciso II, da Lei 8666/93):

ANÁLISE: 

A licitante juntou atestado de capacidade técnica emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 
com natureza semelhante ao objeto licitado, atendendo a exigência.

12.10.2. Quanto ao cumprimento da Apresentação de declaração comprobatória de responsável técnico 
vinculada a empresa licitante:

ANÁLISE: 

A licitante atendeu a exigência com a juntada dos seguintes documentos:

• O contrato de prestação de serviços firmado com o Engenheiro Eletricista, Thiago de Menezes 
Barreto, firmado em 17 de maio de 2010.

• O contrato de prestação de serviços firmado com o Engenheiro Mecânico, Marcello de Miranda 
Pereira, firmado em 04 de fevereiro de 2015.
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12.10.3.  Indicação  do(s)  responsável(is)  técnico(s)  da  licitante  conforme  Resolução  no  218/73  do 
CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), acompanhada de seu Registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA):

ANÁLISE: 

A licitante atendeu a exigência com a juntada dos seguintes documentos:

• Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica e Pessoa Física,  emitidos pelo CREA-SE, os 
quais comprovam que a licitante possui registro e que os profissionais Marcello de Miranda 
Pereira,  Engenheiro  Mecânico  e  Thiago de  Menezes  Barreto,  Engenheiro  Eletricista  são 
responsáveis técnicos e possui vínculo.

12.10.4. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, ou ter a sua disposição na data 
da licitação, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica, 
acompanhado  da  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  registrado(s)  no  CREA  por  execução  de 
Serviços/Obras de características compatíveis as do objeto da licitação;

ANÁLISE: 

A licitante atendeu a exigência com a juntada dos seguintes documentos:

• Certidão  de  Acervo  Técnico  com Atestado  do  CREA-SE nº  439649/2020,  do  profissional 
Thiago de Menezes Barreto, engenheiro eletricista, indicado como responsável técnico, referente 
a INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTO-MEDICO HOSPITAÇAR 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, executados na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju;

• Certidão  de  Acervo  Técnico  com Atestado  do  CREA-SE nº  413248/2015,  do  profissional 
MARCELLO DE MIRANDA PEREIRA,  engenheiro  mecânico,  indicado como responsável 
técnico,  referente a INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 
(unidades  de  geração  de  ar  comprimido  e  unidades  geradoras  de  vácuo),  executados  na 
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE;

• Certidão  de  Acervo  Técnico  com Atestado  do  CREA-SE nº  416233/2016,  do  profissional 
MARCELLO DE MIRANDA PEREIRA,  engenheiro  mecânico,  indicado como responsável 
técnico,  referente a INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 
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(unidades  de  geração  de  ar  comprimido  e  unidades  geradoras  de  vácuo),  executados  na 
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE;

• Certidão de Acervo Técnico com Atestado do CREA-RN nº 1364394/2020,  do profissional 
MARCELLO DE MIRANDA PEREIRA,  engenheiro  mecânico,  indicado como responsável 
técnico,  referente  a  INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO  DE CENTRAL/USINA DE 
AR MEDICIAL DUPLEX E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VÁCUO MEDICINAL DUPLEX, 
atendendo aos Hospitais da rede estadual de saúde do RN, executados na  SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SESAP;

12.10.5. Comprovação de capacidade técnica-operacional da licitante, a ser feita através da Certidão de 
Acervo  Técnico  (CAT)  emitido  pelo  CREA,  em  que  figurem  o  nome  da  licitante  na  condição  de 
“contratada” referente  a  prestação  de  serviço  com  características  semelhantes  e  quantidade  mínima 
limitada a 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contrato, conforme ANEXO  – PLANILHA DE 
PRECOS;

12.10.5.1.  Poderá  ser  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo  do  serviço,  a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados concomitante, pois essa situação se equivale, 
para fins de comprovação de capacidade técnica operacional;

12.10.5.2. Entende-se como serviços com características semelhantes ao objeto do contrato, a realização 
de locação de equipamentos de sistema de ar comprimido medicinal, de sistema de vácuo medicinal e 
manutenção de equipamentos;

ANÁLISE: 

A licitante atendeu a exigência com a juntada dos seguintes documentos:

• Certidão  de  Acervo  Técnico  com Atestado  do  CREA-SE nº  439649/2020,  do  profissional 
Thiago de Menezes Barreto, engenheiro eletricista, indicado como responsável técnico, referente 
a INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTO-MEDICOHOSPITAÇAR 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, executados na Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju;

• Certidão  de  Acervo  Técnico  com Atestado  do  CREA-SE nº  413248/2015,  do  profissional 
MARCELLO DE MIRANDA PEREIRA,  engenheiro  mecânico,  indicado como responsável 
técnico,  referente a INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 
(unidades  de  geração  de  ar  comprimido  e  unidades  geradoras  de  vácuo),  executados  na 
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE;
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• A  licitante  apresentou  a  Certidão  de  Acervo  Técnico  com  Atestado  do  CREA-SE  nº 
416233/2016, do profissional  MARCELLO DE MIRANDA PEREIRA, engenheiro mecânico, 
indicado  como  responsável  técnico,  referente  a  INSTALAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DE 
EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (unidades de geração de ar comprimido e unidades geradoras 
de vácuo), executados na FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE;

• A  licitante  apresentou  a  Certidão  de  Acervo  Técnico  com  Atestado  do  CREA-RN  nº 
1364394/2020, do profissional MARCELLO DE MIRANDA PEREIRA, engenheiro mecânico, 
indicado como responsável técnico, referente a INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE 
CENTRAL/USINA DE AR MEDICIAL DUPLEX E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VÁCUO 
MEDICINAL DUPLEX, atendendo aos Hospitais da rede estadual de saúde do RN, executados na 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – 
SESAP;

12.10.6.  A  existência  na  empresa  de  corpo  técnico  profissional  que  possua  as  condições  de 
HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, segundo as exigências da 
NR10 do Ministério do trabalho e Emprego;

ANÁLISE: 

A licitante apresentou o certificado de treinamento de NR 10 do técnico Jorgival dos Santos, atendendo a 
exigência.

12.10.7.  Documento  comprobatório  de  cumprimento  da  Norma Regulamentadora  no  7  Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o PPRA, com apresentação de cópia autenticada do 
Programa e Prevenção de Risos Ambientais;

ANÁLISE: 

A licitante apresentou  documentos em cumprimento  a NR 7 (PCMSO) e NR 9 (PPRA),  atendendo a 
exigência.

12.10.8. Alvará de Licença Sanitária da empresa licitante, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal, com validade prevista em lei, ou declaração emitida pelo licitante e/ou fabricante de que é 
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isento de tal documento (A Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, incumbiu a Agência Nacional de 
Vigilância  Sanitária  – ANVISA a  competência  de  regulamentar,  controlar  e  fiscalizar  os  produtos  e 
serviços que envolvam risco a saúde pública).

ANÁLISE: 

A licitante apresentou o cadastro sob nº 8.16.067-4 (P7H38X96ML1Y), atendendo a exigência.

CONCLUSÃO: 

Após análise dos documentos apresentados, informo que a licitante atende as exigências 
de qualificação técnica do referido Edital.

Sendo assim, devolvo os autos do processo para as demais providências que se fizerem 
necessárias.

Aracaju/SE, 21 de dezembro de 2020.

Carlos Eduardo Silva Vasconcelos
Coordenador(a)
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