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Setor de Licitação 

A/c - Comissão Permanente de licitação  

Ilustríssimo Sr. (a), Pregoeiro (a)  

 

Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 068/2018/SENAR-AR/MT 

 
A empresa Jefferson de Oliveira Silva – ME (DD Control Desinsetizadora), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 10.520.434/0001-76, com sede localizada 

à Avenida Hortência, Quadra 03, nº 10, Bairro: Serra Dourada, em Cuiabá/MT, neste ato 

representada por seu sócio proprietário Sr. Jefferson de Oliveira Silva, brasileiro, casado, 

portador da cédula de identidade RG nº 1359911-9, inscrito no CPF nº 916.550.801-72, vem 

a presença de Vossa Senhoria, expor e requerer  a impugnação  no edital, a qual não 

solicita qualificação das empresas que irão participar do referido certame e uma melhor 

especificação dos itens relativos à qualificação técnica. 

 

Apresentar Impugnação 

Conforme edital de Pregão Presencial para Registro de Preços 068/2018 
                                

A impugnação recai especificamente nos tópicos 

8. DA HABILITAÇÃO 

II - Relativos à Qualificação Técnica) Registro ou inscrição da empresa na   entidade 

profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

  b) Responsável técnico, quando a atividade assim o exigir;  

  c) Licença ambiental de operação (LO – SEMA –MT); 

  d) Cadastro técnico federal. 

   e) Alvará da vigilância sanitária Municipal ou Estadual, emitida pelo órgão 
competente Municipal ou Estadual; 

 Portanto há se acrescentar no edital as exigências impostas por lei, quais sejam: 

Em primeiro com relação ao Alvará sanitária Municipal ou Estadual, emitida pelo órgão 
competente Municipal ou Estadual; 

 

Temos que a resolução da RDC 52/2009- ANVISA (Agência Nacional de vigilância 

Sanitária), e a lei 8666/93 tem como objetivo estabelecer diretrizes ,definições e condições 
gerais para o funcionamento das empresas especializadas em serviços de controle de 
pragas urbanas, visando garantir qualidade e segurança do serviço prestado, bem como 
minimizar o impacto a saúde do consumidor e do aplicador ,também e exigida sobre 
qualificação técnica das empresas em controle de pragas conforme artigos abaixo: 
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Art. 5 - 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. 

Em segundo lugar, não houve a exigência de apresentar registro na entidade 
profissional competente e um responsável técnico, onde a legislação em vigor da 
lei 8.666,de 21 de junho de 1993: 

Art. 6º A contratação de prestação de serviço de controle de vetores e pragas 
urbanas somente pode ser efetuada com empresa 
especializada. 

Art. 30,I e parágrafo 1º da lei 8666/93, Relativa à qualificação técnica limitar-se a: 

I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

              Tendo ainda no art.8 do RDC – 52/2009 

 

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. 

 

Na sequência com relação à qualificação técnica, temos que no controle de pragas, 

é uma atividade que precisa de Licença Ambiental (LO – SEMA/MT), bem como 

registro no órgão ambiental competente por lidar com produtos químico-saneantes 

potencialmente poluidores, tendo como objetivo qualidade de vida, a segurança e 

a produtividade do meio ambiente, preservar áreas de interesse ecológico, manter 

a diversidade ambiental, cultural e histórica e introduzir a reciclagem de recursos. 

 

E conforme lei federal 6.938/81 e seus artigos correlatos. 

Art. 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da 

Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
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mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.(redação dada pela 

lei 8.208 de 1990)  

“Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental 
dependerão de prévio licenciamento ambiental.  

§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão 
publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande 
circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental 
competente. 

Nesta analise já se pode inferir à obrigatoriedade que a empresa de controle de 
pragas tem de obterem licenciamento/cadastro/registro, tanto na vigilância 
Municipal ou Estadual, como na secretaria municipal ou estadual de meio o 
ambiente SEMA. 

Onde ausência da solicitação desses documentos no edital e da melhor especificações de 

outros, fere os princípios básicos que devem nortear uma licitação, além de permitir que a 

empresa não especializada em controle de pragas possa concorrer e vir a sagrar-se 

vencedora, o que pode proporcionar rara oportunidade a aventureiros que não dispõe das 

autorizações /registros/licenças legais e dos conhecimentos técnicos necessários ao 

desenvolvimento dessa atividade, de firmarem contrato ilegal com a administração pública, 

podendo os responsáveis diretos e indiretos arcar com os custos e consequência de tal ato 

do (art.37 §4º e §6º da CF/88) 

 

Sendo assim, em atendimento ao pedido, manifeste-se com base nos termos, conforme a 

lei e os princípios constitucionais e licitatórios vigentes. 

 

 
Temos em que, pede deferimento. 

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. 

 

 

 

 

Jefferson de Oliveira Silva – ME 

CNPJ nº 10.520.434/0001-76 

 


