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PROCESSO N.º: 01.091476.20.68  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 062/2020 

OBJETO: Prestação de serviço de desinsetização e desratização nas unidades da 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), conforme descrição detalhada 

constante no Anexo I do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                             

RECORRENTE: Biopragas Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Biopragas Controle de 

Vetores e Pragas Urbanas Ltda. em face do julgamento que declarou o licitante AACP 

Serviço Ambiental Eireli ME vencedor do certame. 

 

A Recorrente manifestou a intenção de recorrer no dia 08/03/2021 e encaminhou as 

razões recursais no dia 09/03/2021.  

 

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso 

administrativo. 

 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo aviado a tempo e modo, proposto nos termos do edital e da 

legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS  

  

Em síntese, a Recorrente aduz: 

 

1) Que “a sociedade empresária AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME restou 

habilitada, tendo posteriormente sido declarada vencedora, todavia, a mesma não 

atendeu ao disposto nos princípios constitucionais entabulados nas Leis no 8.666/93 
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e nas disposições expressas na Resolução Normativa no 287 de 22 de novembro de 

2019 do Conselho Regional de Química”; 

 

2) Que “o edital em epigrafe fixou no item 14 algumas exigências necessárias para 

garantir parcialmente a segurança e a finalidade da contratação, o princípio da 

isonomia ou igualdade entre os participantes, pois solicita alguns documentos 

necessários para o exercício legal dessa atividade”; 

 

3) “Entende-se como segurança na contratação, a administração contratar serviços com 

empresa especializada que disponha de toda documentação sanitária, de filiação ao 

Conselho Profissional do Responsável Técnico, de regular funcionamento no local da 

prestação do serviço e ambiental necessária ao desenvolvimento de suas atividades 

e emitida pelas autoridades competentes. Contratar empresa sem qualificação 

técnica para o pleno exercício das atividades de controle de pragas é correr o risco 

de posteriormente a administração ser obrigada a cancelar o contrato, visto que 

constitui crime ambiental o exercício dessa atividade sem o devido registro nos 

órgãos locais ambientais e sanitários competentes, cuja penalidade pode vir a ser o 

fechamento da empresa, impossibilitando a continuação do contrato e a consequente 

apuração das responsabilidades de quem deveria zelar pelo interesse da 

administração, no caso o servidor público”; 

 

4) Que “a sociedade empresária AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME não possui 

todas as condições legais para operar, em especial, no estado de Minas Gerais, pois 

não bastaria ter registro no CRQ do Estado de São Paulo, deve ela ter no mínimo 

uma autorização/ registro no CRQ do estado de Minas Gerais. Esta é uma questão 

de suma importância, pois sem registro no CRQ do estado de Minas Gerais o termo 

que indica Responsável Técnico da citada licitante deixa de ter validade nesta 

unidade da federação, o que afrontaria o disposto no caput do Art. 8o da RDC no 

52/2009 — ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a qual preconiza: “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”; 

 

5) “Neste mister destaca-se que um dos documentos exigidos para a obtenção do alvará 

sanitário apresentado é o registro junto ao CRQ e ainda a indicação de um 
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responsável técnico, assim, se levarmos em conta a Resolução Normativa no 287 de 

22 de novembro de 2019 do Conselho Federal de Química, temos que a sociedade 

empresária AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME não pode atuar com o alvará 

sanitário apresentado nesta unidade da federação, visto não possuir autorização ou 

registro no CRQ do estado e Minas Gerais”; 

 

6) Que “o ponto nevrálgico não é se havia ou previsão no edital para apresentação do 

registro no CRQ do Estado de Minas Gerais, mas sim o fato de que a sociedade 

empresária AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME não possui os requisitos legais 

para prestar os serviços licitados, visto não pode atuar por não atender a RDC no 

52/2009 —ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que dispõe sobre o 

funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de 

vetores e pragas urbanas”; 

 

7) Que “a sociedade empresária AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME deixou de 

apresentar duas comprovações imprescindíveis na documentação de qualificação 

técnica, obrigatoriamente exigidas em respaldo ao Art. 30 da lei 8.666 e das 

empresas que atuam na prestação de serviços de controle de pragas. Em respaldo a 

lei no 8.666, 21.06.93 segue: (...)”; 

 

8) “Em amparo à resolução que dá providências ao funcionamento das empresas que 

atuam na prestação de serviços de controle de pragas temos que a filiação ao CRQ 

da unidade federativa de atuação é fundamental, não bastando ter alvará sanitário ou 

licença de funcionamento no estado de origem, visto que a empresa dever ter um 

Técnico legalmente habilitado que possa atuar no local da prestação de serviço, que 

possuam nas atribuições do Conselho de classe respectivo, competência para 

exercer tal função. Este responsável técnico deve conhecer das legislações, 

participar de cursos de capacitação e ter conhecimentos do manuseio dos 

equipamentos, e acompanhar os trabalhos em campo, orientando e informando, 

quanto ao uso de EPI’S, e a forma adequada do uso dos equipamentos, para 

posterior treinamentos de equipe”; 

 

9) Requer a procedência das razões recursais com a inabilitação da Recorrida, que a 

Recorrente seja declarada vencedora e em caso de não acolhimento, que a licitação 

seja declarada fracassada.  

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 
 

Página 4 de 10 
 

Em síntese, são as alegações da Recorrente.  

 

 

4. DO MÉRITO:  

 

Resumidamente, a Recorrente alega que a Recorrida AACP Serviço Ambiental Eireli ME 

deve ser inabilitada por não “ter atendido na integra ao disposto no artigo 30 da Lei 

8666/93, RDC 52/2009 e na Resolução Normativa no 287 de 22 de novembro de 2019 

do Conselho Regional de Química”. 

 

Entretanto, ao contrário do alegado, o julgamento que declarou a Recorrida vencedora 

do certame está em estrita conformidade com a legislação e com o Instrumento 

Convocatório.  

 

Primeiramente, cumpre esclarecer que como constatado pela própria Recorrente, nas 

exigências de qualificação técnica referentes à habilitação dos licitantes não constam as 

exigências questionadas pela empresa. Veja: 

 

“14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

14.2.3. Qualificação Técnica:  

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou 

serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão.  

(...) 

 b) Licença ou Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária – VISA: dos 

Estados, do Distrito Federal ou Municípios” 

 

Assim, considerando que o licitante AACP Serviço Ambiental Eireli ME apresentou todos 

os documentos exigidos no edital para a comprovação da sua qualificação técnica, não 

há que se falar em possibilidade de inabilitação da mesma por não possuir e/ou não 

enviar documentos que não foram exigidos no Instrumento Convocatório.  

 

Insta frisar que o edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que 

fixa as condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as 

garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. Após 
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publicado, faz lei entre os licitantes e à Administração Pública, estando o Pregoeiro 

vinculado às regras estabelecidas, em obediência ao princípio do julgamento objetivo.  

 

Tal entendimento está pacificado na Doutrina e nas deliberações jurisprudenciais 

exaradas pelos tribunais:  

 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 

administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento 

devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é 

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na 

via administrativa e judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 

interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, 

qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 

impessoalidade e à probidade administrativa.” (grifos nossos) 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, José 

dos Santos Carvalho Filho, 26ª edição, São Paulo, Editora Atlas S.A. 2013, 

página 246) 

 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

Por força do princípio da vinculação do instrumento convocatório (art. 41 da 

Lei n. 8.666/93), não pode a Administração deixar de cumprir as normas 

constantes no edital de licitação, nem o particular se abster de atender às 

exigências ali estabelecidas. Assim, não se verifica a ocorrência de fumus 

boni iuris e periculum in mora. O indeferimento da liminar fica mantido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (grifos nossos) 

(Agravo de Instrumento Nº 70056903388, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 

04/12/2013) 

 

Inquestionável, portanto, a necessidade da Administração Pública de alicerçar os seus 

atos sempre em respeito ao princípio da vinculação ao edital e não menos importante 

que este, aos princípios do julgamento objetivo e da isonomia. Não há permissão legal 

para se flexibilizar as regras previamente estabelecidas e muito menos realizar 

julgamento utilizando-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos. É 

exatamente isso que estabelece o art. 41 da Lei 8.666/93: 
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“A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada."  

 

Permissa Vênia, se o Edital, que é lei entre as partes, não exige a apresentação por 

parte dos licitantes dos documentos questionados pela Recorrente, como poderia a 

Pregoeira inabilitar qualquer licitante por este motivo? 

 

Salienta-se que a inabilitação da Recorrida pelo motivo alegado poderia acarretar na 

anulação do certame por ilegalidade cometida pela Pregoeira, uma vez que a exigência 

além das regras previamente estipuladas é descumprir a legislação e o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório. 

  

Cumpre lembrar que todos os licitantes participaram em condição de igualdade no 

certame. As regras que regem o processo licitatório foram previamente estabelecidas no 

edital, sendo aceitas por todos. Mudá-las durante a sua condução caracterizaria um 

vício insanável passível de nulidade de todo o processo. A segurança jurídica é 

requisito essencial para se garantir a lisura e idoneidade de qualquer licitação o 

que afasta a possibilidade de se alterar as exigências previamente estabelecidas 

para favorecer determinada empresa.  

 

Estando mais do que comprovada a impossibilidade de procedência ao pedido feito pela 

Recorrente para a inabilitação da Recorrida, convém ainda ressaltar que está preclusa a 

fase de questionamento das exigências editalícias. Tais apontamentos na fase recursal 

são intempestivos e inoportunos. 

 

Caso o licitante entendesse que havia alguma omissão nas regras do edital deveria ter 

se insurgido contrário a estas através do instrumento jurídico adequado, qual seja, a 

impugnação prevista no art. 41 da Lei Federal no 8.666/93, assim como no item 06 do 

edital. Ao não fazê-lo, a empresa não só validou, como considerou pertinentes 

todas as exigências contidas no instrumento convocatório. 

 

É necessário esclarecer ainda, que cabe tão somente ao Município, demandante e 

conhecedor da importância do serviço licitado, utilizando-se do juízo de oportunidade e 

conveniência, desde que dentro da legalidade, definir quais são as exigências legais 

mais adequadas na fase de habilitação. 
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Frisa-se que a documentação prevista no art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 não é de 

exigência obrigatória. O referido artigo visa apenas limitar o que pode ser exigido e não 

impor sua cobrança. Veja:   

 

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

nossos) 

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; (...)” 

 

Sabiamente dispõe Marçal Justen Filho sobre o tema: 

 

“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como 

mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada 

licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens contemplados 

nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali 

previsto, mas poderá demandar menos”. (Filho, Marçal Justen, Comentários 

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág. 458, Editora Dialética, 15ª 

Edição, 2012). (grifos nossos) 

 

Como se extrai dos arts. 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93, o legislador quis limitar os 

requisitos de habilitação passíveis de serem exigidos na licitação, visto que são 

inadmissíveis cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo ou que se mostrem impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do 

contrato, consoante o disposto no § 1º, do artigo 3º, da Lei de Licitações. Diante disto, 

não há que se falar em obrigação da Administração de exigir todos os documentos 

previstos nos aludidos artigos. 

 

Desta forma, o Município deve exigir nesta fase apenas os requisitos mínimos 

necessários à garantia da execução do contrato e à segurança do serviço, sendo-lhe 

vedado impor exigências que podem comprometer a ampla competividade no certame.  
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Não obstante o esclarecido, convém destacar que o Município se cercou de todos os 

cuidados para que a Contratada que irá prestar o serviço cumpra com todas as 

exigências não só do Edital, quanto às exigências legais específicas do objeto licitado. 

Como exemplo, podemos citar as seguintes regras previstas no Edital e na Minuta 

Contratual a ser assinada: 

 

“14.2.3. Qualificação Técnica:  

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou 

serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão.  

(...) 

b) Licença ou Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária – VISA: dos 

Estados, do Distrito Federal ou Municípios. 

(...) 

ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

(...) 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(...) 

7.10. Executar os trabalhos com número suficiente de profissionais e com a 

devida capacidade, assumindo inteira e total responsabilidade técnica 

pela execução dos serviços;  

7.11. Indicar um responsável técnico, devidamente habilitado para o 

exercício das funções relativas aos serviços prestados, o qual 

responderá pela aquisição, utilização e controle dos produtos 

empregados;  

7.12. Utilizar somente produtos autorizados pela legislação sanitária para uso 

em ambiente comercial/doméstico; 

(...) 

7.17. ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA Nº 09 DE 16/11/2000 DA 

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES; 

(...) 

7.27. Atender na íntegra a legislação sanitária vigente, contemplando 

também as RDC’s ANVISA, nº 52 de 22 de outubro de 2009 e suas 

atualizações; RD nº 20 de maio de 2010 (ambas revogaram a RDC 

18/2000) sem prejuízo das demais legislações citadas. (...)” 

(destaquei) 
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Como demonstrado acima, especificamente quanto às obrigações advindas da 

legislação sanitária, da RDC nº 52/2009 da ANVISA e demais atualizações e legislações 

pertinentes, restou comprovado que mesmo não sendo uma exigência na fase de 

habilitação, a Contratada terá sim que atender na íntegra às referidas regras, inclusive 

quanto à necessidade de possuir os documentos exigidos na legislação para que a 

empresa possa exercer as atividades pertinentes ao objeto licitado. 

 

Ressalta-se que não há dúvida de que as exigências previstas na legislação devem ser 

seguidas por todos os licitantes e que, por conseguinte, as normas que regulamentam 

especificamente determinada atividade devem ser obedecidas por todas as empresas 

que exerçam a referida atividade. Desta forma, novamente frisamos que o fato do 

instrumento convocatório não conter a exigência de apresentação de todos os 

documentos exigidos para o legal exercício de determinada atividade, o que sequer 

seria possível, não exime a empresa de possuí-los, sob pena, de sofrer sanção dos 

órgãos competentes. 

 

 

 

Assim, ressaltamos que o receio da Recorrente de que a Administração contrate com 

uma empresa “sem qualificação técnica para o pleno exercício das atividades de 

controle de pragas” e “sem o devido registro nos órgãos locais ambientes e sanitários 

competentes” não merece prosperar, visto que além do atestado de capacidade técnica 

e da Licença ou Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária, o edital também 

exige, como não poderia deixar de ser, o cumprimento na íntegra da legislação 

pertinente.  

 

Desta forma, julgo improcedentes as razões recursais.  

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela empresa Biopragas Controle de 

Vetores e Pragas Urbanas Ltda., para no mérito, julgá-lo totalmente improcedente.  
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Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Administrativa Superior para 

apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua a legislação. 

 

 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2021. 

 

 
Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  
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