
CCL PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. 
Rua Padre Anchieta nº 2540, sala 818 8º andar 

Bairro Bigorrilho, CEP 80730-001, na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná - Fone: (41)3026-2090 – e-mail: cclparana@cclonline.com.br  

CNPJ/MF: 06.167.061/0001-24 IE: 90302959-59 

 

 

Ao 

INSTITUTO GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ-BA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022  
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A/C Sr(a). Pregoeiro(a) 

 

 

CCL Paraná Comércio de Peças e Serviços LTDA-EPP, empresa privada, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.167.061/0001-24, 

situada à Rua Padre Anchieta, 2540, bairro Bigorrilho, Curitiba-PR, representada neste ato pelo seu procurador, infra-assinado, vem, 

através da presente, apresentar sua IMPUGNAÇÃO ao edital supra, com base no seguinte: 

 

Tem por objeto o presente pregão o seguinte: “O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação 

de Serviço contínuo de Manutenção preventiva e corretiva das cabines de segurança biológica dos equipamentos de fluxo laminar e 

capelas de exaustão do IGM/Fiocruz-BA, com fornecimento de peças e compreendendo o emprego de materiais caracterizados como 

de consumo (óleos, graxas, estopas, desimperrantes, lixas, tintas, produtos químicos para limpeza e outros pertinentes à execução dos 

serviços) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.” 

 

Com todo respeito, entendemos que o edital precisa ser melhorado e adequado, devido à especificidade do objeto. 

 

No que diz respeito às cabines de segurança biológica, entendemos, que deverá ser realizada a descontaminação dos equipamentos com 

dióxido de cloro ou peróxido de hidrogênio antes da abertura de cada CSB (Cabine de segurança biológica), pois, caso esse procedimento 

não seja realizado, o técnico em certificação não poderá abrir o equipamento para acessar áreas internas contaminadas e muito menos para 

realizar a substituição dos filtros HEPA. 

 

Vale a pena deixar totalmente esclarecido que esse processo de descontaminação está descrito na norma NSF-49, que trata especificamente 

dos ensaios em CSB e está amplamente divulgado e aplicado no Brasil. 

 

Esclarecemos também que, caso seja aceito essa sugestão, em nada interferirá nos valores máximos que já estão descritos no processo de 

contratação. 

 

A grande vantagem para a FIOCRUZ seria corrigir uma falha pontual e evitar problemas durante as certificações. Imaginem que uma CSB 

esteja fora dos padrões e não certificada, caso a descontaminação com dióxido de cloro ou peróxido de hidrogênio seja realizada na data 

desta constatação, o equipamento não ficará parado, já que o técnico poderá realizar a ação corretiva no mesmo momento, mas o contrário 

seria muito pior para os usuários, pois o equipamento ficaria desativado até que esse assunto fosse solucionado. Contratar uma empresa 

especializada nesse serviço específico pode ser caro e demorado para a FIOCRUZ! 

 

Caso aceita a sugestão, acrescente o texto seguinte onde consta as atividades nas cabines de segurança biológica: 

-Realizar a descontaminação com dióxido de cloro ou peróxido de hidrogênio sempre antes da substituição do filtro HEPA ou quando 

houver a necessidade de acessar partes contaminadas da CSB 

-Teste de integridade dos filtros HEPA. 

 

Prosseguindo, em relação às capelas de exaustão, apesar de estar destacado no texto do termo de referência que os fornecedores deverão 

atender as normas técnicas vigentes, para as capelas de exaustão, recomendamos fortemente que seja destacado a norma ASHRAE 

110:2016 para os testes nas capelas de exaustão. 

 

Essa informação possui muita importância e relevância, pois os fornecedores não poderão alegar desconhecimento dessa norma e ainda 
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servirá de base para inclusão do teste tracer gas, fundamental para garantir a segurança dos operadores e obrigatório de ser realizado. 

 

Esse teste consiste, de forma resumida, em gerar um material contaminado na área de trabalho da capela de exaustão, a instalação de um 

manequim na frente da capela, um sensor no nariz do manequim, simulando a altura do profissional que trabalha nessa capela, e determinar 

se há algum tipo de vazamento desse material para o ambiente externo, ao qual afetaria o operador. 

 

Vale a pena ressaltar que antes da atualização da norma ASHRAE 110, que aconteceu em 2016, os testes realizados eram apenas a medição 

da velocidade do fluxo de ar, determinação da altura da janela e teste de fumaça; Para que vocês tenham clareza sobre esta atualização, 

inúmeras capelas de exaustão que eram continuamente aprovadas nos processos de certificação periódica, passaram a ser reprovadas, isso 

demonstra o quanto esse teste é eficaz e justifica a sua inserção no termo de referência. 

 

Não percam a oportunidade de fazer essa correção e entregar aos usuários dessas capelas de exaustão o que há de mais moderno e eficaz.  

 

Lembrem -se que a segurança dos envolvidos dependem de um trabalho de certificação bem realizado e com base em normas robustas e 

atualizadas. 

 

A ASHRAE 110 é uma norma reconhecida internacionalmente, e está sendo a base para a elaboração da norma Brasileira sobre testes em 

capelas de exaustão. 

 

Obs.: A inclusão deste teste não afetará o custo geral das certificações. 

 

Esses serviços são muito específicos, então, deve estar claro no edital que as normas NSF-49 (CSB - Cabine de segurança biológica), ISO 

15767 (FL - Fluxo Unidirecional – Laminar) e ASHRAE 110 (CE - Capelas de exaustão) devem ser utilizadas, não adianta querer contratar 

uma empresa especializada e deixar o edital extremamente vago! 

 

As normas e serviços para CSB, FL e CE são muito distintas, sendo assim, os atestados de capacidade técnica devem ser compatíveis com 

cada execução de certificação. Uma empresa que faça a certificação em FL, necessariamente não conhece os detalhes da norma ou possuem 

instrumentos de ensaios compatíveis com CSB ou de CE.  

 

Esperamos que os nossos argumentos técnicos sejam levados em consideração e que façam essas pequenas inclusões, antes que o pregão 

seja aberto. 

 

Por fim, em relação ao atestado de capacidade técnica trazido no edital, temos a seguinte redação: 

 

“9.11.4. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados em Capelas de 

exaustão OU cabines de segurança biológica OU Equipamentos de fluxo laminar.” 

 

Aqui, com todo respeito, recomendamos que a palavra OU seja substituída por E, já que cada serviço é importante, devendo a empresa 

comprovar expertise em cada trabalho, eis que absolutamente distintos. 

 

Desse modo, visando não só a vantajosidade da contratação adequada, mas, principalmente segurança operacional, é a presente para 

solicitar o acatamento de nossa impugnação, para modificação do edital a fim de incluir as seguintes exigências: 

 

-Inserção em relação às cabines de segurança biológica da obrigatoriedade de se realizar a descontaminação com dióxido de cloro 

ou peróxido de hidrogênio sempre antes da substituição do filtro HEPA ou quando houver a necessidade de acessar partes 

contaminadas da CSB. 

-Obrigatoriedade de realizar teste de integridade dos filtros HEPA. 
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-Inserção da norma ASHRAE 110:2016 para as capelas de exaustão 

-Inserção da obrigatoriedade do teste tracer gas nas capelas de exaustão – Teste obrigatório 

-Alteração da redação do subitem 9.11.4. para: Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a serviços executados em Capelas de exaustão, cabines de segurança biológica e Equipamentos de fluxo laminar. 

 

Agradecemos e aguardamos resposta. 

 

Att. 

 

 

Curitiba, 04 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

Ricardo Meneghelli de Freitas 

Procurador Nomeado 

CPF n° 255.064.468-96 
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