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Fortaleza, 17 de Abril de 2015. 
 

Á 

Comissão Permanente de Licitação  

 
REF: Interposição de Pedido de Alteração de Edital 
             Pregão Eletrônico N° 10/2015 –COPLAM/PROPLAN 
             Processo Administrativo Nº 23282.001016/2014-20 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 

A Sousa & Silvestre Eng. E Rep. Ltda, nome fantasia Tecnomédica Eng. Clinica, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.681.387/0001-87, com sede na cidade de 
Fortaleza – CE, sito à Rua Barbara de Alencar, nº 689 B, Centro, CEP 60140-000, Fones: (85) 
32524644, através de seu representante que a esta subscreve, vem à digna presença de V.Sa. 
para com o devido respeito solicitar a Alteração do Edital do certame n. º 10/2015 nas 
alíneas caracterizadas: 

1- Supressão do texto da alínea “e”, do item 9.4.4, da seção 9 do edital deste certame. 
2- Supressão do texto da alínea “f”, do item 9.4.4, da seção 9 do edital deste certame 

sob a responsabilidade de V.Sas. pelos fatos e fundamentos que passa a aduzir: 
 
Dos Fatos e Fundamentos:  
 
1- A Licença Ambiental de Funcionamento exigida na alínea “e” do item 9.4.4 da seção 9, 

transcrita abaixo, é uma exigência inexeqüível a qualquer participante do certame, pois, 
empresas de engenharia devem ser credenciadas ao CREA – Cons. Reg. De Engenharia e 
Arq. e ou ao CRQ – Cons. Regional de Química, e por não gerarem resíduos no processo 
de prestação de serviço de engenharia são isentas de LO – Licença de Operação. Bem 
como, a RDC n° 52 de 22 de outubro de 2009 resolução que rege a necessidade de 
Licença Ambiental versa sobre a regulamentação para empresas de controle de pragas e 
vetores, conforme também é transcrito abaixo seu preâmbulo, e não sobre empresas de 
engenharia. 
 

Transcrição do trecho do edital da PE 10-2015 – Seção 9; item 9.4.4; alínea “e”: 
 

9. DA HABILITAÇÃO: 
 
9.4.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
e) Licença Ambiental de Funcionamento, expedido pelo órgão competente, conforme resolução 
da ANVISA, RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009.   

 
Transcrição do preâmbulo da RDC 52 de 22 de Outubro de 2009: 
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Resolução RDC nº 52/2009 - SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO) - 

FUNCIONAMENTO - NOVAS REGRAS - ADEQUAÇÃO EM 180 DIAS 
 
Resolução - RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009 Dispõe sobre o funcionamento de 
empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas 
urbanas e dá outras providências. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o 
disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos 
termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada 
no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 20 de outubro de 2009, adota 
a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação:  
 
Art. 1º Fica aprovado o regulamento técnico para funcionamento de empresas 
especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas. 

 
 
2- As exigências descritas na alínea “f” e suas partes, alínea transcrita em sua totalidade 

abaixo, são direcionadas para fabricantes de produtos correlatos sujeitos á registro dos 
mesmos na ANVISA conforme  é demonstrado na transcrição do preâmbulo da Lei 
6.360/76 abaixo. O objeto deste certame é “contratação de empresa para prestação de 
serviços de operacionalização, manutenção e monitoramento das Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETE)” e não fornecimento de produtos para a saúde, e assim, sujeito a exigência de se ter 
registro do mesmos. 
 

Transcrição do trecho do edital da PE 10-2015 – Seção 9; item 9.4.4; alínea “f”: 
 

9. DA HABILITAÇÃO: 

 
9.4.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 
f) Publicação no Diário Oficial da União do registro dos produtos no Ministério da Saúde, 
conforme previsto pela Lei nº 6.360/76, regulamentada pelo Decreto nº 79.094/77 ou Registro 
emitido pelo sitio da ANVISA, para os itens de caráter compulsório.  
f.1) caso a revalidação do registro não tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a 
empresa deverá apresentar a publicação do registro antigo na Imprensa Oficial acompanhada do 
protocolo de revalidação, conforme disposto no art. 12, § 6º da Lei nº 6.360/76, regulamentada 
pelo Decreto nº 79.094/77.  

 
Transcrição do preâmbulo da Lei 6.360 de 23 de Setembro de 1976: 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
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LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976. 

 

 

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 
sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes 
e Outros Produtos, e dá outras Providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I - Disposições Preliminares 

        Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei 
nº  5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, 
perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros 
adiante definidos. 

Isto posto, 
pedimos supressão do texto da alínea “f” e sua partes do item 9.4.4 da seção 9 do edital do 
referido certame 
 

 Do Direito: 
 
A inserção de exigências de qualificação documental que são perfeitamente 

dispensáveis á prestação de serviço proposta pela PE 15/2015, mesmo após a total 
comprovação da NÃO necessidade técnica, comprova-se medida francamente oposta aos 
princípios basilares das licitações que têm fundamento na própria Constituição Federal, art. 
37, XXI, o qual “concessa vênia”, colacionamos, que indica expressamente que exigências 
dispensáveis para a garantia do cumprimento do contrato não devem ser permitidas em 
processos licitatórios: 

 

"Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

... 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

COMPRAS e alienações SERÃO CONTRATADOS MEDIANTE PROCESSO DE 

LICITAÇÃO PÚBLICA QUE ASSEGURE IGUALDADE DE CONDIÇÕES A TODOS OS 

CONCORRENTES E ARREMATANTES, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, O QUAL SOMENTE PERMITIRÁ AS EXIGÊNCIAS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA INDISPENSÁVEIS À GARANTIA DO 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES”; (grifamos). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm
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Embora a Constituição aluda, de forma expressa, a cinco princípios (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), vários outros passaram a disciplinar o 
procedimento licitatório com o advento da Lei 8.666/93 que em seu art. 3° cristalizou-os, 
conforme se aduz de seu texto, “in verbis” :  

 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos”. 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação e 

homologação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato”; (grifamos) 

 

 
Do Pedido: 
 
ISTO POSTO, solicitamos a supressão das alíneas “e” e “f” do item 9.4.4 da seção 9 do edital 
do referido certame. 

 

. 
Termos em que, pede deferimento. 

 
 

Sem mais, 
 
 
Cordialmente. 
 
 
 
_______________________________________________ 
      José Armando Silvestre Júnior 
                          Sócio 
Sousa & Silvestre Eng. E Rep. Ltda,  
CPF 400609343-87 
Tel. (85) 32524644 / 88140233. 
 


