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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015 
DECISÃO N.º 09/2015 

 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de controle sanitário 
integrado no combate a pragas urbanas, serviço de limpeza/desinfecção de 01 (uma) 
caixa d'água e desentupimento e limpeza de 01 (uma) caixa de gordura e 11 (onze) 
caixas de esgoto, incluindo o fornecimento de produtos químicos e defensivos, 
utensílios, máquinas e equipamentos, com mão de obra qualificada, EPI’S e material 
de consumo adequado, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I – 
Termo de Referência. 

 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1.  O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de 
suas atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria nº 064, 
de 26 de dezembro de 2014 do CFMV, apresenta para os fins administrativos a que se 
destinam suas considerações e decisões acerca do pedido IMPUGNAÇÃO ao edital. 
 
1.2. Trata-se do pedido de impugnação ao Edital nº 11/2015, interposto pela empresa 
W&E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP, por meio de seu representante Sr. HUGO 
FLAVIO RIBEIRO SILVA, folhas 175 a 178 do Processo Administrativo nº 2160/2015. 

 
2. DA DATA DO ENVIO DO PEDIDO  

 
2.1. Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido pedido 
apresentado. 

 
1.2.1. O edital dispõe no item 7.1. “até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá 
impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 

exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@cfmv.gov.br.” 
 

1.2.2. Diante disso, o pedido em questão, foi apresentado no e-mail institucional 
pregao@cfmv.gov.br, no dia 15/07/2015, às 15h47. Deste modo, o pedido 
encontra-se TEMPESTIVO, estando em observância com a jurisprudências do 
TCU, conforme acórdão nº 1871/2005 Plenário. 
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3 – DAS ALEGAÇÕES E DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE 
 
3.1. Em resumo, a empresa W&E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP, 
apresenta as seguintes alegações: 

 
(...) 
 Além do Atestado de Capacidade Técnica, que deve ser em nome da 
Empresa porém através de responsáveis Técnicos, devidamente registrados ou 
chancelados no mesmo conselho, para que o mesmo tenha maior credibilidade e 
obedeça às exigências da Lei 8.666/93;  
 
Além disto, referente à Qualificação Técnica, não estão nenhuma das exigências da 
RDC 52/2009 da ANVISA , tais como a “Comprovação de que o licitante deva estar 
devidamente licenciado junto à autoridade sanitária e ambiental competente;”  
 
A Autoridade Ambiental Competente no DF é o IBRAM e a Autoridade Sanitária 
Competente no DF é a Vigilância Sanitária do DF. Existe até uma lei Sanitária para a 
Atividade de Controle de Pragas no DF:  
 

3.2. Desta forma, a empresa fez as seguintes solicitações: 
 
(...) 
 Que seja acolhida a presente Impugnação, declarando a nulidade dos itens 
do edital que foram impugnados, alterando-os na conformidade do ordenamento 
jurídico pátrio, com as solicitações/alterações dos documentos apontados, sem 
prejuízo dos demais solicitados e aplicáveis ao controle de pragas, com as seguintes 
inclusões, referentes ao subitem Habilitação do Edital:  
 
a- Comprovação por meio de atestado (s) e/ou declaração (ões) de capacidade 
técnica, registrado (s) no conselho da categoria, em nome da licitante e do 
responsável técnico, que comprove (m) aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível objeto da licitação; (art. 30 da lei Federal 8666/93, § 1o, 
inciso I)  
 
b. todos os documentos exigidos na RDC 52/2009 – ANVISA, tais como:  
- Alvará de Funcionamento;  
- Licença Sanitária do DF e Ambiental (ou Termo Equivalente);  
- Registro do Responsável Técnico (junto ao respectivo conselho);  
- Registro da Empresa (junto ao respectivo conselho);  
- POP (Programa Operacional Padronizado);  
- Comprovante de descarte de embalagens (com documento comprobatório)  
 
c. Certificado de Cadastro emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com atividade compatível com o objeto 
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licitado, nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 6.938/81, acompanhado do 
Certificado de Regularidade, junto ao IBAMA, conforme o artigo 8º da IN nº 31 - 
IBAMA, de 3 de dezembro de 2009;  

 

4 - DA MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES DO CFMV 
 
4.1 Após o recebimento da solicitação, este Pregoeiro solicitou à manifestação da 
área demandante onde apresentou suas considerações, conforme fls. 195. 
 
4.2. Posteriormente, os autos foram submetidos para análise da assessoria jurídica 
do CFMV, onde por meio do Parecer nº 099/2015/CFMV-ASJUR, fez sua 
manifestação. 
 
5 - DA CONCLUSÃO 
 
5.1. Diante de todo o exposto, fundamentado nas informações apresentadas nos 
autos, este pregoeiro reconhece o pedido de impugnação por sua tempestividade, e no 
mérito, da provimento ao pedido, sendo necessário a suspensão da sessão pública, 
retificação do edital e realização de nova abertura de prazo após a republicação do 
edital, consoante ao que estabelece o § 4° do art. 21 da Lei n°. 8.666/93. 
 

 
Brasília, 16 de julho de 2015. 

 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
 


