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MANIFESTAÇÃO Nº 012/2018/CPL/SENAR-AR/MT 
 

 

Assunto: Resposta à Impugnação. 

Referente: Pregão Presencial n°: 068/2018/SENAR-AR 

Recorrente: JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA – ME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de impugnação aos termos do Edital de Pregão Presencial nº 

068/2018/SENAR-AR/MT, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço continuado de CONTROLE DE PRAGAS, apresentada pela 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, 

encaminhada para análise. 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE 
 

De acordo com o previsto no item 11.1 do edital em epígrafe, “Qualquer cidadão poderá 

impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas”.  
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Dessa forma, a presente impugnação é tempestiva. 

 

II. DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 
 

A IMPUGNANTE contesta os termos do Edital de Pregão Presencial nº 

064/2017/SENAR-AR/MT, trazendo como fundamento de sua impugnação, o quanto se segue: 
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sic 

É a síntese do necessário. 

Passa-se ao exame do mérito. 

 

III. DA ANÁLISE DAS RAZÕES 
  

No caso ora em análise, a impugnante requer sejam incluídas no instrumento 

convocatório algumas exigências relativas à “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” e a 

“REGULARIDADE FISCAL”, com vistas a garantir a participação no certame licitatório de 

empresas especializadas devidamente licenciadas e aptas a prestarem um serviço de controle de 

pragas regular e adequado. 

Assim, diante da análise das alegações trazidas na peça impugnatória, cabe tecer a 

seguir algumas considerações. 

No que tange às exigências para o funcionamento de empresas especializadas na 

prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, cumpre transcrever trecho da RDC 

nº 052/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o 

funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e 

pragas urbanas e dá outras providências, que apresenta as seguintes determinações: 

Art. 5º. 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. 

Art. 6º A contratação de prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas 

somente pode ser efetuada com empresa especializada. 
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(...) 

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. 

Nada obstante, a Lei 8.666/93 é clara ao determinar, em rol taxativo, os documentos que 

podem ser exigidos para comprovação da qualificação técnica da empresa:  

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos;  

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação;  

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

Assim sendo, tendo em vista garantir a efetiva prestação dos serviços pretendidos, por 

empresa regularmente autorizada pelos órgãos competentes, bem como em cumprimento à 

legislação pertinente, necessário se faz a inclusão das exigências estabelecidas pela lei, 

necessárias ao desenvolvimento regular do procedimento licitatório. 

Portanto, conclui-se que assiste razão à IMPUGNANTE, em virtude do que deve-se 

proceder as alterações no edital de Pregão Presencial nº 064/2018/SENAR-AR/MT, para incluir 

as exigências necessárias e garantir uma prestação de qualidade por empresa que seja 

devidamente regularizada, nos termos da lei. 

 

IV. DA DECISÃO 
 

Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, bem como, tendo-se por fundamento os 

dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR; os termos do 

instrumento convocatório; os princípios gerais que regem as licitações públicas; a jurisprudência 

pátria e, também; a melhor doutrina, decide-se: 
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a) Conhecer da IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa JEFFERSON DE 

OLIVEIRA SILVA – ME, por ser tempestiva, para no mérito DAR PROVIMENTO, 

alterando-se o Edital de Pregão Presencial nº 068/2018/SENAR-AR/MT, para acrescentar nos 

campos “Qualificação Técnica e Regularidade Fiscal” as seguintes cláusulas: 

a) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a.1) Registro da empresa e do Responsável Técnico da licitante junto ao Conselho 

Profissional, conforme art. 8º da Resolução Anvisa – RDC n° 52, de 22 de outubro de 2009; 

b) . REGULARIDADE FISCAL 

b.1) Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Poder Municipal ou 

Cadastro de Contribuinte – CCE/MT expedido pelo Poder Estadual; 

b.2) Alvará Sanitário expedido pelo Poder Municipal, e; 

b.3) Licença ambiental (ou termo equivalente), expedido por órgão ambiental 

competente, conforme art. 50 da Resolução Anvisa – RDC n° 52, de 22 de outubro de 2009 

É a decisão. 

Cuiabá (MT), 25 de julho de 2018 

 
(Original assinado) 

LUIZ ALEXANDRE V. F. DE CASTRO REIS 

Pregoeiro - SENAR-AR/MT 

 
(Original assinado) 

JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS 

Equipe de Apoio 

(Original assinado) 

FERNANDA BRITO DOS REIS  

Equipe de Apoio 

 
 


