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Objeto: Contrata~ao de empresa especializada na prestagao de servi~o de controle de 
pragas urbanas e servi~o de sanitizagao, em todo o predio que alberga os organs 
integrantes do Sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF e ADS). 

Impugnante: ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 
Modalidade de Licita~a"o: Pregao Presencial n° 004/2022-CIL-ADS / Registro de Pre~os 
003/2022. 

DECIS~O DO PRESIDENTE DA CIL— IMPUGNA~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 pars 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 pegs impugnatoria apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade 
previstos na legisla~ao, razao pela qual o Presidente da Comissao Interns de Licitagao 
delibera pelo recebimento pars 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 condigoes pars a participa~ao deparou-se com a 
ausencia de exigencies indispensaveis a garantia da qualifica~ao tecnica pars prestar o 
servigo almejado e da seguranga e confiabilidade dos produtos a serem utilizados no 
servi~o prestado. Com base nisso, manifests-se pela necessidade de revisao des clausulas 
editalicias conforme exposto a seguir: 

A peticionaria alega a ausencia no edital da obrigatoriedade de a licitante comprovar de 
que possui em seu quadro permanente, na data prevista pars licita~ao, engenheiro 
agronomo, biologo, medico veterinario ou quimico devidamente reconhecido pelo 
conselho regional pertinente, conforme estabelece a RESOLU~AO-RDC N° 18, DE 29 DE 
FEVEREIRO DE 2000. 

Nao obstante, a empresa deve ainda apresentar Licen~a de Opera~ao (LO) do IPAAM pars 
a devida finalidade e apresentar elvers expedido pela Vigilancia Sanitaria, conforme 
resolu~ao ANVISA n° 52/2009, haja vista que, de acordo com a Resolu~ao —RDC N° 52, 
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de 22 de Outubro de 2009 — ANVISA, a empresa especializada somente pode funcionar 

depois de devidamente licenciada junto a autoridade sanitaria e ambiental competente. 

Ademais, seria imprescindivel pars habilita~ao dos licitantes a presta~ao do servi~o 
almejado, a apresenta~ao de AFE - Autoriza~ao de Funcionamento de Empresa (ANVISA), 
conforme RDC N° 345, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002, devendo Constar tal exigencia nas 
clausulas editalicias. 

Ausente tambem a exigencia do Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, junto ao IBAMA, em plena 
validade, conforme Instru~ao Normative IBAMA N° 6 DE 15/03/2013. 

Por fim, no que diz respeito especificamente a SANITIZA~AO, indagou-se sobre a ausencia 
da obrigatoriedade de apresenta~ao da Fiche de Informa~oes de Seguran~a pare 
produtos Quimicos — FISPQ, a base de quaternario de amonia, com registro na AGENCIA 
NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA) ou IBAMA, conforme preve a NOTA 
TECNICA N° 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Ainda conforme a Nota Tunica 
N° 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, a licitante deve apresentar certificado do 
fabricante do produto apresentado, que a empresa licitante possui capacidade de 
execu~ao do servi~o, outro ponto omisso no instrumento convocatorio. Tal exigencia se 
fez devido a tecnica especifica pare aplica~ao do produto saneante. 

Apos as argui~oes de fato e de direito apresentadas, solicita a inclusao no instrumento 
convocatorio des documentais acima expostas pare garantia da qualidade do servi~o 
prestado. 

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 des 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 ECONTROL 
CONTROLE DE PRAGAS LTDA e, em averigua~ao, constatou que o cerne da questao cinge 
sobre a suposta ausencia da obrigatoriedade de apresentagao de documentos e 
autoriza~oes indispensaveis a garantia da eficiencia e da capacidade tecnica pare prestar 
o servi~o em comenta. 

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 pars obten~ao de exito no ajuste do Termo 
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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 as licita~oes publicas desta Agencia sao reguladas pela Lei n° 13.303/2016, que 
regulamenta as contrata~oes publicas no ambito das estatais, e nao pela Lei n° 8.666/93 
utilizada como fundamento legal para algumas pondera~oes expostas na exordial. Alem 
disso, as regras editalicias constantes na Lei das Estatais sao mais flexiveis e priorizam a 
ample concorrencia, a competitividade e a busty da proposta mais vantajosa, recha~ando 
regulamenta~oes que objetivem a restri~ao da competi~ao. 

Feitas as considera~oes iniciais, averiguando as argui~oes expostas na pegs impugnatoria 
vislumbra-se que o foco se concentrou na suposta ausencia de documentos que 
deveriam ser exigidos consoante rezam as normas que regulamentam a atividade objeto 
deste certame. 

Pois bem, o peticionario elegy que o Edital nao dispoe das condi~oes exigidas para 
habilita~ao no Certame pois nao obriga a comprova~ao de que, no quadro funcional 
permanente da licitante, contenha engenheiro agronomo, biologo, medico veterinario 
ou quimico devidamente reconhecidos no respectivo conselho Regional com fulcro no 
que preceitua a Resolu~ao -RDC n° 18 de 29 de fevereiro de 2000, todavia a Wormy 
utilizada como fundamento para tais exigencies editalicias fora revogada pela Resolu~ao 
—RDC n° 52 de 22 de outubro de 2009 a qual, em seu artigo 8°, atribui a responsabilidade 
tecnica a profissional devidamente habilitado para o exercicio des fun~oes relatives as 
atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo apresentar o 
registro deste junto ao respectivo conselho, ficando ao juizo discricionario da licitante a 
area de forma~ao e atua~ao deste profissional desde que possua comprova~ao official da 
competencia para exercer tal fun~ao, emitida pelo seu conselho profissional. Assim, nao 
compete ao Edital regular tal exigencia sob pens de restringir a competitividade e, 
consequentemente, a obten~ao da proposta mais vantajosa para esta Agencia. 

Vencido isto, a AFE — Autoriza~ao de Funcionamento de Empress expedida pela ANVISA 
conforme preceitua a Resolu~ao -RDC n° 345, de 16 de dezembro de 2002, bem como 0 
Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadora de 
Recursos Ambientais — CTF/APP junto ao IBAMA, a Licenga de Opera~ao (LO) do IPAAM, 
a Fiche de Informa~oes de Seguran~a para Produtos Quimicos — FISPQ a base de 
quaternario de amonia com registro na ANVISA ou IBAMA e a apresenta~ao certificado 
do fabricante conforme preve a Nota Tecnica n° 
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, nao sao documentos determinantes para 
atestar a capacidade de fornecimento e garantir a eficiencia na presta~ao do servi~o 
sendo sue exigencia condi~ao restritiva a amply competitividade oque contrasts com a 
finalidade precipual da Lei des Estatais. Vale ressaltar que a Nota Tecnica n° 
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA estabelece recomenda~oes e alertas sobre 
procedimentos de desinfec~ao em locais publicos realizados durante a pandemic da 
COVID-19, considerando as praticasja em use no psis, que nao estao padronizadas, e visa 
responder a questionamentos de Prefeituras e Orgaos de Vigilancia Sanitaria locais, com 
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orientagoes voltadas a prevengao dos riscos a saude humane associados a esta pratica, 
ou seja, a finalidade buscada pela referida Nota Tecnica e notoriamente incompativel 
com a prestagao de servigo objeto deste certame. 

No concernente a ausencia, no rol de exigencies pare a qualificagao tecnica, da 
comprovagao de regularidade quanto ao licenciamento junto as autoridades sanitaria e 
ambiental, vislumbra-se que sao condigoes indispensaveis a autorizagao pars 
funcionalidade da Empresa exploradora dessa atividade empresarial e, portanto, se 
consubstancia em condigao de habilitagao razao pela qual a exigencia nas clausulas 
editalicias e medida impositiva. 

4. DA DECIS~O 

Ante o exposto, ancorado na justificative apresentada e evidenciada a impropriedade 
quanto a ausencia dos documentos de licenciamento junto as autoridades sanitarias e 
ambiental nas exigencies relatives a qualificagao tecnica pois sao condigao de 
funcionalidade des licitantes e, Hesse esteira, nao restringem a competitividade, 
garantem a seguranga juridica pare a prestagao do servigo almejado e, 
consequentemente, a obtengao da proposta mail vantajosa, razao pela qual o I. 
Presidente da Comissao Interne de Licitagao recebe a presente Impugnagao face a 
tempestividade e, no merito, decide pelo PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNA~AO pare 
determiner a alteragao do Edital com vistas a incluir, no rol de requisitos de qualificagao 
tecnica pare habilitagao no certame constante no subitem 7.5, a exigencia acima 
delineada, mantendo as demais clausulas inalteradas. 

Vale ressaltar que a inclusao de exigencies a serem promovidas no subitem 7.5 do 
presente Edital alteram as condigoes relatives a qualificagao tecnica e, 
consequentemente, os requisitos de habilitagao, razao pela qual ha necessidade de 
reabertura da contagem do prazo minimo de 15 (quinze) dial uteis pare apresentagao de 
propostas ou lances, contados a partir da divulgagao do instrumento convocatorio 
revisado, consoante preceitua o art. 39, II, a, da Lei 13.303/2016. 

Manaus-AM, 14 de junho de 2022. 

ANDR~ ALEXAND DE LIMA RIBEIRO 
Presidente da Comissao I a de Licitaga"o - CIL/ADS 


