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AAoo  

SSEETTOORR  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDEE  BBEELLOO  HHOORRIIZZOONNTTEE//MMGG  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                          PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO                                      NNºº  006622//22002200    

                                                                                                                                                                                    PPRROOCCEESSSSOO                                                          NNºº  0011..009911447766..2200..6688  

  

  

  

 

A empresa  BBIIOOPPRRAAGGAASS  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  VVEETTOORREESS  EE  PPRRAAGGAASS  UURRBBAANNAASS  LLTTDDAA, inscrita no CNPJ 

09.631.641/0001-19,, devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epigrafe, que tem por 

objeto a contratação da prestação de serviço de desinsetização e desratização nas unidades da 

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

constante do Anexo I do edital, sendo: 01 desinsetização e 01 desratização em até 15 dias após a 

assinatura do contrato e 05 (cinco) desinsetizações e 05 (cinco) desratizações, considerando 01 

desinsetização e 01 desratização realizadas bimestralmente em cada local, contadas da execução 

inicial, data vênia, com a decisão proferida pela Douta comissão de licitação declarou vencedora do 

certame a sociedade empresária AAAACCPP  SSEERRVVIIÇÇOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EEIIRREELLII  MMEE, vem com o devido respeito 

perante Vossa Senhoria, com fincas no item 16.1 e seguintes do Edital, por intermédio de seu representante 

legal ao final assinado interpor em tempo hábil 

 

 

RREECCUURRSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

 

 

DDAASS  RRAAZZÕÕEESS  RREECCUURRSSAAIISS  

 

 Conforme disposto na ata acostada aos autos, a i. pregoeira valendo-se da prerrogativa que a Lei 

lhe assiste, sem o costumeiro acerto, decidiu habilitar e posteriormente declarou vencedora do certame a 

sociedade empresária AAAACCPP  SSEERRVVIIÇÇOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EEIIRREELLII  MMEE, afrontando assim o disposto nos 

princípios constitucionais entabulados nas Leis nº 8.666/93 e na Resolução Normativa nº 287 de 22 de 

novembro de 2019 do Conselho Regional de Química. Senão vejamos. 
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I.1 – DA INADEQUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO DA RECORRIDA A DISPOSTO NAS LEIS Nº 8.666/93 E NA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 287 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019 DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 

 

        Como é cediço os princípios que regem o procedimento licitatório, qualquer que seja a sua 

modalidade, resumem-se nos seguintes preceitos: procedimento formal; observância a legislação vigente, 

publicidade de seus atos; igualdade entre os licitantes; sigilo na apresentação das propostas; julgamento 

objetivo; adjudicação compulsória ao vencedor. O Estatuto acrescentou, agora, dentre os princípios básicos 

da licitação, o da probidade Administrativa (art.3º). 

 

        Salienta Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

O acatamento aos princípios mencionados empece ou ao menos forceja por 

empecer conluios inadmissíveis entres agentes governamentais e terceiro, 

no que se defende a atividade administrativa contra negócios desfavoráveis, 

levantando-se, ainda, óbice a favoritismo ou perseguições, inconvenientes 

com o principio da igualdade. (1995, p.180) 

 

  No Procedimento Formal, a licitação está vinculada às prescrições legais que regem em 

todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas regulamento, as instruções complementares, e o edital, 

pautam o procedimento da licitação, vinculando a Administração e os licitantes a todas as suas exigências, 

desde a convocação dos interessados até a homologação do julgamento, e consequentemente o contrato. 

   

           Ultrapassadas as noções comezinhas contidas em linhas alhures, temos que a sociedade 

empresária AAAACCPP  SSEERRVVIIÇÇOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EEIIRREELLII  MMEE restou habilitada, tendo posteriormente sido 

declarada vencedora, todavia, a mesma não atendeu ao disposto nos princípios constitucionais entabulados 

nas Leis nº 8.666/93 e nas disposições expressas na Resolução Normativa nº 287 de 22 de novembro de 

2019 do Conselho Regional de Química. 

 

          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.  

           

              .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 
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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. 

 

             A Resolução RDC nº 52/2009 —ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em 

perfeita sintonia com exigência no art. 30, inciso IV da lei 8666/93, art. 14, inciso II da Lei 5450/2005 e Lei 

10520/2002, art. 4º, inciso XIII, que tem como objetivo estabelecer diretrizes, definições e condições gerais 

para o funcionamento das empresas especializadas em serviços de controle de pragas, visando garantir 

qualidade e segurança do serviço prestado, bem como minimizar o impacto a saúde do consumidor e do 

aplicador, também é específica sobre qualificação técnica a ser exigida das empesas especializadas em 

controle de pragas. 

 

             Dispõe sobre a responsabilidade técnica da empresa especializadas na prestação de 

serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências. 

 

[...]CAPÍTULO II 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

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. 

 

  Dito isto temos que a sociedade empresária AAAACCPP  SSEERRVVIIÇÇOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EEIIRREELLII  MMEE      do 

ponto de vista legal não possui amparo para funcionar  na comarca de Belo Horizonte e em local algum do 

Estado de Minas Gerais,  nos exatos termos da RDC nº 52/2009 —ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), pois além de ter de apresentar registro nos órgão sanitário e ambientais, deve esta ser registrada 

junto ao conselho profissional do seu responsável técnico no caso CRQ (Conselho Regional de 

Química), não apenas da unidade da federação onde esta sediada, mas também na unidade da federação 

onde o serviço será prestado. 
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  Neste sentido, temos que a Resolução Normativa nº 287 de 22 de novembro de 2019 do 

Conselho Federal de Química é taxativa ao exigir que uma empresa especializada na prestação de 

serviço de controle de vetores e pragas urbanas deve ter um registro/autorização no CRQ da unidade onde 

irã prestar serviço, mesmo já tendo registro no CRQ da unidade federativa onde possua sua sede, sob pena 

da pratica de infração disposta na citada Resolução. Para melhor inteligência, trazemos à baila o disposto 

nos seus artigos 2º e 5º, in verbis: 

 
 Art. 2º. O Processo Administrativo, no âmbito do CRQ, tratará do registro, das pessoas 
física e jurídica, cadastro de curso da área da Química, infração à legislação dos 
Profissionais da Química e infração ao Código de Ética Profissional, tendo início com a 
apresentação de um dos seguintes documentos:  
I– requerimento de registro da pessoa física ou jurídica;  

II– auto de infração emitido pelo Serviço de Fiscalização;  

III– requerimento de transferência da pessoa física para outra jurisdição;  

IV– requerimento de autorização de pessoa física ou jurídica para o exercício simultâneo 
em jurisdições distintas;  
 

Art. 5º. A autorização de pessoa física ou jurídica, conforme inciso IV do artigo 2º, 
poderá se dar das seguintes formas:  
I– autorização de pessoa física para exercer atividade temporária em jurisdição de CRQ 
distinta daquela onde se encontra registrada;  

II– autorização de pessoa física para o exercício profissional simultâneo em jurisdições 
distintas;  

III– autorização de pessoa jurídica, que não tenha sede local, para exercer atividade 
temporária em jurisdição de CRQ distinta daquela onde se encontra registrada;  

IV– autorização de pessoa jurídica, que não tenha sede local, para exercer 
simultaneamente atividades da área da Química em jurisdições distintas.  

 

 

               Portanto, a sociedade empresária AAAACCPP  SSEERRVVIIÇÇOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EEIIRREELLII  MMEE      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.” 

 

  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 responsável técnico, assim, se 

levarmos em conta a Resolução Normativa nº 287 de 22 de novembro de 2019 do Conselho Federal de 
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Química, temos que a sociedade empresária AAAACCPP  SSEERRVVIIÇÇOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EEIIRREELLII  MMEE        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. 

 

  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. 

 

         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: 

 

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

I-registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

(...) 

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

caso.  

I-capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 

de quantidades mínimas ou prazos máximos;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

             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. 
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        A necessidade de um responsável técnico existe por causa dos riscos da operação, se a 

empresa trabalha com a aplicação de insumos que podem contaminar ambientes, pessoas, animais e 

ecossistemas naturais. Assim, os órgãos de fiscalização entendem que para fazer este trabalho é 

necessário que um profissional qualificado faça a avaliação do que está ocorrendo, quais as formas de 

corrigir o problema, quais os riscos e como mitiga-los. 

 

 O registro da empresa em um Conselho de Classe da unidade da federação onde será prestado 

o serviço, que deve ser o mesmo do RT é fundamental e tem por finalidade fiscalizar a ética profissional da 

empresa e do profissional responsável.  

 

 Restam claras, as desconformidades da documentação apresentada pela sociedade empresária 

AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME com a legislação vigente. A ausência da apresentação desses 

documentos, fere os princípios básicos que devem nortear uma licitação, além de permitir que 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 dispõem 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 consequências de 

tal ato (Art. 37) lei 866/93,  

 

 Assim sendo, o processo de licitação pública deverá impor exigências de qualificação técnica ás 

empresas interessadas em participar da licitação supracitada, pois são indispensáveis ao cumprimento das 

obrigações e não implicam em discriminação injustificada entre os concorrentes, visto que deve ser 

assegurada a igualdade de condições entre estes.  

 

 Tais exigências também não ofendem a igualdade de condições entre os concorrentes, pois 

permite a competitividade entre os interessados, imprescindível na licitação, e abarca os princípios da 

impessoalidade e igualdade ou isonomia a serem observados pelo administrador público 
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DDOOSS    PPEEDDIIDDOOSS  

 

 Em face do exposto, requer a EEMMPPRREESSAA  BBIIOOPPRRAAGGAASS  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  VVEETTOORREESS  EE  PPRRAAGGAASS  

UURRBBAANN  AASS  LLTTDDAA,,  que seja :   

 

a) Seja declarada inabiltada da empresa licitante sociedade empresária AACP 

SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME por 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 ; 

 

b) Seja declarada vencedora a proposta comercial da empresa BIOPRAGAS 

CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA, com fincas no 

disposto nos artigos 3 e 4 da Lei Complementar nº123/2006; 

 

c) Em não sendo acolhido nenhum dos pedidos acima, que seja 

declaradafracassada a licitação correspondente a ao pregão presencial nº 

062/2020    e seja publicada outra licitação sob a mesma modalidade.  

 

 

Belo Horizonte, 09 de Março de 2021. 

 

 

BIOPRAGAS – CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA Representante Legal: 

Floresmárcia Maria de Almeida Abreu 

CPF nº .653.927.016-04 
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