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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL - PP063-2019.
Trata-se de pedido de impugnação impetrado pela empresa NJ HIGIENIZADORA E
SERVIÇOS E PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA, CNPJ 10.931.605/0001-50, no âmbito
da Licitação Pública nº 063-2019 na modalidade Pregão Presencial PARA ARP cujo objeto é
visando futuras e eventuais contratação de empresa especializada para execução de
serviços continuados de Dedetização para atender as necessidade da Secretaria Municipal
de Saúde e demais unidades de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde no período
de 12 meses.
No que importa à análise jurídica trata-se de pedido de correção de pontos do Edital que
deve ser analisado e interpretado de forma a privilegiar o interesse público, a autonomia, e a
oportunidade e conveniência da Administração, evidentemente obedecido o devido processo
legal.
Conforme destacado no parecer prévio correspondente a fase interna, entendeu a
Assessoria Jurídica do Município pela adequação da modalidade licitatória tendo sido
verificado que no presente caso, se encontravam atendidos os requisitos da lei nº
10.520/2002, constando, justificativa, necessidade da contratação, definição de seu objeto,
exigências da habilitação, critério de aceitação de propostas, sanções por inadimplemento,
cláusulas de contrato com fixação de prazos, além dos indispensáveis elementos técnicos.
Também foi destacado no Parecer Prévio da Procuradoria Jurídica do Município que a
definição do objeto foi precisa, suficiente e clara, não existindo especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitassem a competição.
Passamos a análise do pedido de reforma do Edital:
II - ADMISSIBILIDADE
Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se
que presentes, legitimidade, tempestividade e forma, pois, foi devidamente formalizado,
protocolizado, em forma de arrazoado com identificação dos pontos a serem atacados e
com a fundamentação para o pedido, restando admitido o pedido de impugnação o qual
passamos a examinar.
III - DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
A Requerente apresentou pedido de impugnação do Edital da Licitação – modalidade
Pregão Presencial PARA ARP nº 063-2019, aduzindo em síntese que o Edital está limitando
a participação ao exigir no item 5.7 do TÍTULO VIII - HABILITAÇÃO do instrumento
convocatório o qual exige: Responsável Técnico com treinamento em Controle de Pragas
em Estabelecimento de Saúde, para os itens 54, 57, 62, 63, 65, 66, 70, 91, 92 e 94.
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Busca a Impugnante convencer a Pregoeira que esse regramento específico, afronta às
determinações do art. 30 § 5º, materializando em limitação irregular na participação.
IV – DA ANÁLISE
A análise do requerimento da recorrente demonstra que o seu acatamento implicará em
graves prejuízos a administração, pois atrasaria e retardaria a continuidade de serviços
essenciais para a Secretaria de Saúde que compõem a Administração e que necessita dos
materiais que se referem ao OBJETO do certame licitado.
Na verdade, a forma de elaboração do edital não limita a participação pois segundo a
Resolução RDC 52, de 22 de outubro de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
que dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de
controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências, “na Seção III, Definições,
Art. 4º, § X - responsável técnico: profissional de nível superior ou de nível médio
profissionalizante, com treinamento específico na área em que assumir a responsabilidade
técnica, mantendo-se sempre atualizado, devidamente habilitado pelo respectivo conselho
profissional, que é responsável diretamente: pela execução dos serviços; treinamento dos
operadores; aquisição de produtos saneantes desinfestantes e equipamentos; orientação da
forma correta de aplicação dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao controle
de vetores e pragas urbanas; e por possíveis danos que possam vir a ocorrer à saúde e ao
ambiente”, com essa exigência será permitindo uma compra mais qualificada, vantajosa e
econômica para a administração PÚBLICA e em serviço essencial.
V – CONCLUSÃO.
Diante do exposto, a Pregoeira decide admitir o pedido de impugnação interposto, porém
rejeitar as argumentações, tecidas pela Impugnante, impugnação pelos razões e
fundamentos acima expostos, determinando o prosseguimento do certame, em suas fases
ulteriores, assegurada a publicidade indispensável.

Teixeira de Freitas, 08 de julho de 2019.

Maria Renilde Cardoso Machado - Pregoeira

DECISÃO - AUTORIDADE SUPERIOR - PP063-2019
O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e com amparo no art. 109 da lei 8666/93 opino pela legalidade dos atos
praticados pelo Pregoeiro.
RESOLVE :
Manter a deliberação do Pregoeiro no sentido de INDEFERIMENTO do recurso
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apresentado.
Publique-se para que todos interessados tomem conhecimento, servindo a presente decisão
de notificação para todos os prazos recursais.
Teixeira de Freitas, 08 de julho de 2019.
Fabiano Marily - Secretário
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