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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
 
 

PREGÃO N.º 043/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de caminhões operacionais de sucção de 
fossas sépticas e desobstrução de redes para atender as necessidades do município de 
Camaçari, conforme demanda. 
 
DATA DE ABERTURA: 07/03/2018 
 

RECORRENTE: BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA 
 

 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 02/03/2018 às 12h07min, a  Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentados o 
contrato social e identidade do sócio que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
 
 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA: 
 
"Ocorre nobre Comissão de Licitação, que tais exigências fincadas no item 9.2.3 ( Alíneas "C" e "J") do 
Edital frustram a essência do processo licitatório, já que limita boa parte dos interessados a participarem 
do Pregão, como se não fosse bastante os mesmos contrariam os ordenados jurídicos a cerca da 
matéria, como também vem sendo repreendido pela Corte de Contas e pelo Ministério Público..." 
 
"9.2.3-c) Comprovação que a licitante possuir em s,eu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, pelo menos 01 (um)  administrador, devidamente reconhecido pela entidade profissional 
competente (CRA), numa das formas a segui: 
 
"Exigências abusiva de um administrador ( CRA - Conselho Regional de Administradores) no quadro da 
empresa, é preciso reconhecer a falta de clareza das normas vigentes que estabelecem o plexo de 
atividades subordinadas ao controle dos Conselhos regionais de Administração"  
 
 " 9.2.3-i) Registro da Empresa junto a ANTT ( Agencia Nacional de Transporte Terrestre) Apos consulta 
sob numero de protocolo 3402637 ao órgão competente Superintendência de Serviços de Transporte 
Rodoviário e Multimodal de Cargas- SUROC, segue resposta da consulta: " O transporte desse tipo de 
carga, no modo rodoviário, é normatizado pelo Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, 
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regulamentado pela Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 e alterações posteriores, sem 
prejuízos da legislação e disciplina peculiares cada produto" 
 
" A regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos não exige qualquer licença ou 
autorização especifica junto a ANTT para que a empresa realize o transporte desse tipo de produto" 
 
" Com efeito, as atividades desenvolvidas pela empresa impugnante consistem na prestação de serviços 
de limpeza de fossa e desentupimento, não estando sujeitas, portanto, a inscrição ou ter profissional no 
seu quadro de funcionário perante ao CRA- Conselho Regional de Administradores" 

 
(...) 
 
 
DO PEDIDO 
 

 

A impugnante requer:  
 

" Quanto a cobrança no item 9.2.3 ( Alíneas "C" e "J") do Edital, seja excluído pois não procede de 
amparo legal" 
 
" a essa Comissão, que conheça desta IMPUGNAÇÃO, dando-lhe provimento, provendo as alterações 
necessárias e já descritas acima, por ser de Direito e Justiça" 
  
 
DO JULGAMENTO 
 
 

A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 

requisitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 

legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 

encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 

foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Infraestrutura e Habitação - SEINFRA. Pelo 

Responsável foi dito: 

 
"conforme consta na peça impugnatória da empresa A limpcano para que o resíduo seja considerado 

não infectante, faz-se necessária a comprovação da ausencia de microorganismos patogênicos através 

de laudo biológico, como segue: Salienta-se que a classificação de produto seve ser feita pelo fabricante 

do produto ou expedidor com a orientação do fabricante, então no caso de dejetos, secreções, sangue e 

outros materiais de origem humana, a alocação ao numero da ONU 2814, pois se tratam de resíduos 

definidos nos grupos de risco 2,3 e 4 (infectantes), quanto aos resíduos de fossas sépticas da população 

em geral e órgãos públicos, como ( escolas, postos de saúde e UPAS, etc) do município, não podemos 

garantir o seu teor infectante. Isto somente poderia ser verificado através laudo biológico de cada coleta, 

o que inviabilizaria a operação. Portanto faz-se necessário considerá-los nos grupos de risco de resíduos 

infectantes e com isto A EMPRESA TERÁ QUE POSSUIR REGISTRO JUNTO ANTT" 

 

" Acatamos a afirmação das empresas de que NÃO há necessidade de registro das mesmas no 

CRA. Entretanto, com relação ao profissional existe a necessidade do mesmo ser registrado em seu 

conselho de classe para o exercício regular da profissão, a exemplo do exercício da profissão de 

administrador a Lei 4769/65 garante no ser artigo 9º que " Para o exercício da profissão de administrador 
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é obrigatória a apresentação da carteira de identidade de administrador, expedida pelo conselho regional 

de administração, juntamente com prova de estar o profissional em pleno gozo dos seus direitos sociais" 

 
 
DA DECISÃO 
 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 

803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 

 

 

1. Receber a petição apresentada pela empresa BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS 

LTDA para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da 

representação da empresa. 

 

 

2. Julgar PROCEDENTE EM PARTE para modificar o Termo de Referência e como conseqüência, o edital 
da licitação em epígrafe.  A data de abertura fica desde já marcada, conforme abaixo: 

 
Abertura 18/04/2018, às 09h00min 

 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 03 de abril de 2018. 
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