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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2022 – CIL/ADS 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle de pragas urbanas e serviço 

de sanitização, em todo o prédio que alberga os órgãos integrantes do Sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF e 

ADS). 

  

IMPUGNANTE: ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA 

            CNPJ 16.825.779/0001-14 

 

À 

COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO – ADS. 

Sr. ANDRÉ ALEXANDRE DE LIMA RIBEIRO  

PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO. 

 

A empresa ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita 

sob CNPJ nº 16.825.779/0001-14, neste ato, representada pela Sra. Deidy da Silva Oliveira, Procuradora, vem, 

tempestivamente, com fulcro no item 10, subitem 10.1, do EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 – 

PREGÃO PRESENCIAL, bem como nos princípios contidos nas legislações vigentes, especialmente, na 

Constituição da República Federal do Brasil de 1988, na Lei nº 8.666/93, doutrinas, jurisprudências e demais leis 

correlatas, à presença de Vossa Senhoria, interpor IMPUGNAÇÃO pretendendo fazer com que cumpra-se as 

normas em apreço, dessa forma, vem apontar as irregularidades encontradas no ato convocatório, que fere 

frontalmente dispositivos legais que a embasam. 

IMPUGNAÇÃO 

 

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

 

I -TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado abertura do certame se dará dia 

21/06/2022, de forma que há pleno cumprimento ao prazo de 05 (cinco) dias úteis antecedentes a abertura da 

sessão pública, em consonância ao previsto no item 10, subitem 10.1, do EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

004/2022 – PREGÃO PRESENCIAL. 

Portanto, é tempestiva a presente Manifestação, apresentada na data de hoje, 08 de Junho de 2022. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

O Pregão Eletrônico em referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de controle de pragas urbanas e serviço de sanitização, em todo o prédio que alberga os órgãos 

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

 

III - DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Com todo o respeito devido ao honorável órgão licitante, entende a interessada que o Edital em 

epígrafe e seu respectivo Termo de Referência merecem reparos, de modo a possibilitar a mais efetiva 

concorrência e possibilitar a contratação escorreita, factível e mais eficiente pela Administração Pública 

demandante do objeto do certame. Assim é que se passa a apontar os itens carentes de ajuste, conforme 

destaques expostos a seguir. 

 

IV - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1) DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (QUALIFICAÇAO TÉCNICA) 

a) Do não preenchimento das condições objetivas quanto à documentação exigida para a Habilitação no 

Certame: 

Conforme Edital e Projeto básico do certame em destarte, nota-se a omissão de obrigatoriedade de 

apresentação de documentos essenciais para que a empresa esteja tecnicamente qualificada para realização do 

serviço ora requerido. Além disto, o processo de contratação deve subsidiar a Administração Pública no que 

tange a segurança e confiabilidade do produto a ser aplicado e do serviço a ser prestado. 

 Ausente do edital do certame e demais anexos, está a obrigatoriedade de a licitante comprovar de que 

possui em seu quadro permanente, na data prevista para licitação, engenheiro agrônomo, biólogo, médico 

veterinário ou químico devidamente reconhecido pelo conselho regional pertinente, conforme estabelece a 

RESOLUÇÃO-RDC Nº 18, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2000. 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

  

(...) 

4.2 - As Empresas Especializadas deverão ter um 

responsável técnico devidamente habilitado para o 

exercício das funções relativas às atividades pertinentes 

ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo 

apresentar o registro da Empresa junto ao respectivo 

Conselho Regional. 

4.2.1 - São habilitados os seguintes profissionais: biólogo, 

engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro 
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químico, farmacêutico, médico-veterinário e químico. 

(g.n.). 

 Tal  comprovação do vínculo empregatício do profissional com a licitante poderá ser efetuada 

por intermédio de contrato social, se sócio, ou da carteira de trabalho, ou contrato de prestação de serviço ou 

ficha de registro de empregado, e pela certidão de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do 

profissional indicado, conforme estabelece 0  § 1º, inciso I, da Lei 8666/93. Deverá ainda a licitante para sua 

habilitação apresentar Certidão de registro expedida pelo CREA, CRBIO ou CRQ da região a que estiver vinculada, 

com indicação do objeto social compatível com a presente licitação (RESOLUÇÃO-RDC Nº 18, DE 29 DE 

FEVEREIRO DE 2000).  

Art. 8º A empresa especializada deve ter um 

responsável técnico devidamente habilitado para o 

exercício das funções relativas às atividades pertinentes 

ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo 

apresentar o registro deste profissional junto ao 

respectivo conselho.  

§1° Considera-se habilitado para a atividade de 

responsabilidade técnica, o profissional que possua 

comprovação oficial da competência para exercer tal 

função, emitida pelo seu conselho profissional.  

§2° A empresa especializada deve possuir registro junto 

ao conselho profissional do seu responsável técnico. 

(g.n.) 

A empresa deve ainda apresentar Licença de Operação (LO) do IPAAM para a devida finalidade 

e apresentar alvará expedido pela Vigilância Sanitária, conforme resolução ANVISA nº 52/2009.  

Ainda de acordo com a Resolução – RDC Nº 52, de 22 de Outubro de 2009 – ANVISA, Seção I, 

Art. 50, A empresa especializada somente pode funcionar depois de devidamente licenciada junto à autoridade 

sanitária e ambiental competente.  

 

Art. 50 - A empresa especializada somente pode 

funcionar depois de devidamente licenciada junto à 

autoridade sanitária e ambiental competente. 

§1° A empresa instalada em cidade que não possua 

autoridade sanitária e ambiental competente municipal 

está obrigada a solicitar licença junto à autoridade 

sanitária e ambiental competente regional, estadual ou 

distrital a que o município pertença.  
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Acrescentamos ainda, que para a devida e correta habilitação dos licitantes, é imprescindível a 

apresentação de AFE - Autorização de Funcionamento de Empresa (ANVISA), conforme RDC Nº 345, DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2002, da qual a atividade descrita possua relação com o objeto licitado. 

 

Por dever a licitante deve apresentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, junto ao IBAMA, em plena validade, conforme 
Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013, pois, a atividade inerente ao objeto se encontra vinculada ao 
ANEXO I da referida IN. 

  
No que diz respeito especificamente a SANITIZAÇÃO, deve-se requerer no instrumento convocatório a 

Ficha de Informações de Segurança para produtos Químicos – FISPQ, a base de quaternário de amônia COM 
REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) ou IBAMA, conforme prevê a NOTA 
TÉCNICA Nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA.  

 Ainda conforme a Nota Técnica Nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, destacamos que a 

licitante deve apresentar certificado do fabricante do produto apresentado, que a empresa licitante possui 

capacidade de execução do serviço, outro ponto omisso no instrumento convocatório. Tal exigência se faz devido 

a técnica específica para aplicação do produto saneante.  

Diante desse flagrante equivoco, solicita-se a inclusão dos textos acima destacados no instrumento 

convocatório. Nesta breve pauta, salientamos a falta de elementos essenciais que estão dentro da legalidade e 

que sua exigência é primordial para correta e melhor contratação, tendo como consequência um serviço de 

qualidade dentro das expectativas da administração pública. 

 

V - DO PEDIDO 

 

Diante de todo o até então exposto, requer o acolhimento, sem ressalvas, desta impugnação, com 

revisão do Edital com base no artigo. 41, §2º, da Lei nº 8.666/93, para que o mesmo possibilite pleno 

atendimento aos princípios constitucionais Administrativos da Publicidade, Eficiência, Proporcionalidade e 

Razoabilidade e Isonomia. 

 

 Bem como requer correção das previsões do Edital no que diz respeito à documentação, em especial, 

para contemplar as exigências técnicas em cumprimento à obrigação legal vigente. 

 

 

Neste Termos, 

Pede e Espera Deferimento 

Manaus, 08 de Junho de 2022. 

______________________________ 
Deidy da Silva Oliveira. 
Procuradora 
CPF. 837.285.542-00 
RG: 1915924-2 
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