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Objeto: Contrata~ao de empress especializada na presta~ao de servi~o de controle de 

pragas urbanas e servi~o de sanitiza~ao, em todo o predio que alberga os organs 

integrantes do Sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF e ADS). 

Impugnante: P2 FACILITIES COMERCIO DE INSUMOS LTDA. 
Modalidade de Licita~ao: Pregao Presencial n° 004/2022-CIL-ADS / Registro de Pre~os 
003/2022. 

DECIS~O DO PRESIDENTE DA CIL— IMPUGNAC~O AO EDITAL 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

0 criterio de aceitabilidade da impugna~ao ao edital exige a manifesta~ao motivada, o 
que foi promovido nos autos pela Empress Impugnante que, no prazo de 05 (cinco) digs 
uteis antes da data fixada para a ocorrencia do certame, em observancia ao disposto no 
art. 87, § 12 da Lei Federal n.° 13.303/2016, atendendo ao que prescreve o item 10.1 do 
Edital. Logo, nao ha vicios ou impropriedade que maculem a admissibilidade da 
Impugna~ao. 

Assim, a pea impugnatoria apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade 
previstos na legisla~ao, razao pela qual o Presidente da Comissao Interns de Licita~ao 
delibera pelo recebimento para os devidos fins de direito. 

2. DO RELATbR10 

A Impugnante tem interesse de participar do Pregao Presencial n° 004/2022 e solicitou 
o respectivo instrumento editalicio. 

Pois bem, ao analisar as clausulas e condi~oes para a participa~ao deparou-se com 
supostas incongruencias no tangente ao regime de execu~ao do servi~o almejado que 
inviabilizam a elabora~ao da proposta de pre~os e obstam a seguran~a e a confiabilidade 
dos produtos a serem utilizados. Com base nisso, manifests-se pela necessidade de 
revisao das clausulas editalicias conforme exposto a seguir: 

A peticionaria alega que a quantidade de 40 (quarenta) aplica~oes/ano, constantes nos 
itens 01 e 02, estao acima do que sugere a RESOLU~AO-RDC N° 52/2009 haja vista que 
estabelece minimamente uma aplica~ao mensal o que totalizaria 12 (doze) 
aplica~oes/ano. 

Nao obstante, ainda no item 01, a repelencia a pombos preve o use de redes, servi~o este 
que, Segundo a peticionaria, nao compete as empresas que atuam no controle de vetores 
e pragas urbanas. 



AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

Com rela~ao ao item 02, esta prevista a desinfec~ao do ar, no entanto, a utiliza~ao dos 
produtos a base de quaternario de amonio e sao eficazes sobre superficies. 

Apos as argui~oes de fato e de direito apresentadas, solicita a avalia~ao das pondera~oes 
e reforma do instrumento convocatorio com as altera~oes sugeridas para garantia da 
qualidade do servigo prestado e a efetividade da proposta de pre~os. 

E o relatorio. 

3. DO M~RITO 

Apos os tramites processuais de praxe, vieram os autos ao Ilustrissimo Sr. Presidente da 
Comissao Interne de Licita~ao desta Agencia, nomeado atraves da expedi~ao da Portaria 
n° 114/2022-GAB/ADS que, no use das sues atribui~oes legais e regulamentares, passe a 
manifestar-se atraves da seguinte decisao: 

Versam os autos sobre Impugna~ao ao Edital formulada pela Empresa P2 FACILITIES 
COMERCIO DE INSUMOS LTDA e, em averigua~ao, constatou que o cerne da questao 
cinge sobre a suposta incongruencia quanto ao quantitativo de servi~os a serem 
executados face a suposta divergencia com a Resolu~ao RDC n° 52/2009 que 
regulamenta o funcionamento de empresas especializadas na presta~ao de servi~o de 
controle de vetores e pragas urbanas. 

Nessa toada, oportuno atestar que o vicio ou impropriedade porventura reconhecidos 
poderao ser sanados, ou nao, a depender da dimensao do erro encontrado no ato 
administrativo. Portanto, o que determine se um vicio e sanavel ou insanavel, e o efeito 
danoso do erro cometido pelo gestor ou pela autoridade publica. Nessa esteira, os 
supostos erros apontados como fundamento para obten~ao de exito no ajuste do Termo 
de Referencia podem ou nao comprometer o fluxo regular do procedimento licitatorio a 
depender da aprecia~ao do merito. 

Partindo dessa premissa, antes de adentrar efetivamente no merito, cumpre esclarecer 
que o Pregao Presencial por Sistema de Registro de Pre~os e um procedimento especial 
de licitagao que visa selecionar a proposta mais vantajosa com observancia fiel do 
principio da isonomia, com vistas a projetar uma future contrata~ao. A Administra~ao 
Publics firma um compromisso por meio de uma Ata de Registro de Pre~os, onde se 
precisar de determinado produto registrado, o Licitante vencedor estara obrigado ao 
fornecimento dentro do prazo de validade da referida ATA. 

Feitas as considera~oes iniciais, averiguando as argui~oes expostas na pegs impugnatoria, 
o peticionario alega que o Edital apresenta equivocos inerentes a omissao quanto ao 
ajuste que macula e compromete o regular prosseguimento do feito e o regime de 
execu~ao do servi~o almejado haja vista que a quantidade de aplica~oes referentes aos 
itens 01 e 02 contrariam os ditames da RESOLU~AO-RDC N° 52/2009 que em seu art. 4°, 
II ,que preve a periodicidade minimamente mensal para controle de vetores e pragas 
urbanas visando impedir de modo integrado a instala~ao e reprodu~ao no ambiente. 
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Todavia tal argui~ao nao merece prosperar haja vista que, Segundo o item 2.2 do Termo 
de Referencia, a execu~ao dos servi~os se dare nas instala~oes do Sistema SEPROR, 
abrangendo a area de 4.038 M2 e em mais 05 (cinco) Feiras da ADS com area 2.100 M2, 
ou seja, 06 (seis) estabelecimentos computando 72 aplica~oes/ano, ou seja, o 
planejamento para futura contrata~ao corresponde a real necessidade da utiliza~ao do 
servi~o por esta Agencia. Vale ressaltar tambem que a Ata de Registro de Preto e um 
documento vinculativo e obrigacional que gera uma especie de compromisso para 
eventual e futura contrata~ao nao obrigando a Administra~ao Publica a necessariamente 
efetivar a pactua~ao, mesmo a despeito da existencia de pre~os registrados, ficando a 
discricionariedade dente Agencia contratar no tempo e na quantidade que entender 
necessario, desde que dentro dos quantitativos maximos licitados e no prazo de validade 
da eta. 

Quanto a utiliza~ao de redes no procedimento de repelencia dos pombos prevista no 
item 7.4 do Termo de Referencia, tal metodo e uma modalidade de controle de pragas e 
vetores citada neste instrumento de forma ilustrativa e exemplificativa para subsidiar a 
finalidade da utiliza~ao dente servi~o, nao necessariamente ensejando Hume condi~ao 
indispensavel ao cumprimento dente obriga~ao. 0 que e imperativo observar na 
elabora~ao da proposta de pre~os e a descri~ao do objeto constante no item 4 do Termo 
de Referencia. 

Nessa mesma otica, a descri~ao do item 2 (sanitiza~ao) e generica quanto a utiliza~ao de 
produtos quimicos a serem utilizados na presta~ao do servi~ojustamente para preserver 
a ample competitividade e, consequentemente, obter a proposta mais vantajosa. 
Destarte, o que se exige e a eficacia quanto a desinfec~ao des superficies do local e do ar, 
inclusive no enfrentamento ao virus da COVID-19, da nova variante OMICRON, H1N1 e 
H2N3, bem como o alto nivel do produto atestado pela Anvisa. Logo, inexiste obice a 
elabora~ao da proposta haja vista que tanto o instrumento editalicio quanto o Termo de 
Referencia nao Sao taxativos quanto ao produto a ser utilizado ficando a criterio do 
fornecedor, apenas condicionando-os aos requisitos acima descritos para atestar a 
eficacia e efetividade dos mesmos e observar as normas atinentes para a presta~ao do 
servi~o almejada. 

Por fim, nao se pode olvidar que os quantitativos de servi~os constantes nos itens 01 e 
02, como ja demonstrado anteriormente, correspondem ao numero de aplica~oes que 
esta Agencia almeja durante 12 (doze) meses, seguindo um planejamento previamente 
elaborado. Quanto a eventual utiliza~ao da respective Ata de Registro de Pre~os por 
outros Orgaos, ha previsao legal para usufruto dente instituto competindo a esta Agencia 
apenas o gerenciamento quanto ao controle de saldos nao podendo utilizer outros 
criterion limitadores a Adesao. 

4. DA DECIS~O 

Ante o exposto, ancorado na justificative apresentada e nao evidenciados vicios ou 
impropriedades contraries as normas regulamentadoras da atividade de controle de 
pragas e vetores, tampouco restritivas a competitividade e que obstem a garantia da 
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seguran~a juridica para a presta~ao do servi~o almejado, o I. Presidente da Comissao 
Interna de Licita~ao recebe a presente Impugna~ao face a tempestividade e, no merito, 
decide pelo DESPROVIMENTO DA IMPUGNA~AO, mantendo as clausulas editalicias 
confrontadas inalteradas. 

Manaus-AM, 20 de junho de 2022. 

ANDR~ ALEXAN DE LIMA RIBEIRO 
Presidente da Comissao I t na de Licita~ao - CIL/ADS 


