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Guaporé, em 14 de junho de 2018. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR 

MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA. LTDA. - ME 

 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE 

PRAGAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE 

BACCHI, IMACULADA CONCEIÇÃO E DR. JAIRO BRUM; DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO GASPARZINHO, MÔNICA, MARIA ROSA 

FERREIRA, NAIRO JOSÉ PRESTES E PINGUINHO DE GENTE; E PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

Prezados Senhores: 

A empresa Marcos André Reichert & Cia. Ltda. apresentou Impugnação 

ao Edital, referente ao Pregão Presencial nº 135/2018, protocolado sob o nº 1408, de 12 

de junho de 2018. 

 

O documento é tempestivo e passa-se à sua apreciação. 

 

A empresa Marcos André Reichert & Cia. Ltda. alega o que segue: 

1) Que o Edital encontra-se direcionado para empresa local; 

2) Que o Edital possui vícios; 

3) Que não há necessidade na exigência de responsável técnico no local dos serviços; 

4) Que possui direito líquido e certo; 

5) Que há restrição de competitividade; 

6) Que seja deferido; e 

7) Que caso o mesmo seja indeferido, que ingressará judicialmente. 

 

I) Da Decisão  

As licitações são a maneira legal do Poder Público, em quaisquer esferas, 

realizar as suas contratações. Esta licitação, em específico, trata de contratação de 

serviços para desinsetização e controle de pragas nas escolas municipais. 

 

A impugnante alega que não há a necessidade de acompanhamento dos 

serviços pelo responsável técnico. Entretanto, a mesma não se manifesta acerca dos 

motivos de que tal exigência é desnecessária, carecendo de demonstrar como será 

realizado os serviços sem o responsável técnico. 
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Nesse sentido, não há demonstrado direcionamento ou cláusula restritiva, 

uma vez não trazidos argumentos e/ou provas acerca dos fatos, cuja mera menção não é 

suficiente para induzir uma retificação no instrumento convocatório.  

 

Entretanto, a Pregoeira e Equipe de Apoio deverão observar critérios 

objetivos em seus julgamentos, mantendo a lisura do processo, não deixando margem 

para erros e sustentando suas decisões.  

 

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO 

TÉCNICA. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO 

CERTAME NÃO EVIDENCIADA. Não há falar em 

suspensão do certame, porquanto correta a decisão do 

juízo singular, tendo em vista que inexiste fundamento 

relevante a justificar a reforma da decisão guerreada, dado 

que não se observa, em sede de cognição sumária, a 

alegada restrição/ilegalidade ou abuso de poder na decisão 

que inabilitou a agravante do certame. Com efeito, não há 

verossimilhança da existência do direito líquido e certo a 

amparar a pretensão da impetrante. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70076275270, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de 

Souza Junior, Julgado em 25/04/2018) 

 

Segundo o Tribunal de Contas da União: 

“Cláusulas com potencial de restringir o caráter 

competitivo do certame devem ser objeto de adequada 

fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação 

que indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais regras 

para atender às necessidades específicas do órgão, sejam 

de ordem técnica ou econômica.” (Acórdão 2441/2017, 

Plenário, Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz) 

 

E, por fim, segundo o Superior Tribunal de Justiça: 

Todavia, não há nos presentes autos qualquer prova de que 

os réus tenham agido de má-fé, com o intuito de beneficiar 

a empresa co-ré, em prejuízo da autora, tampouco que 
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tenha ocorrido restrição à competitividade do certame. 

(REsp 1473388, Min. Sérgio Kukina, 05.02.2018) 

 

Para este serviço, de natureza complexa e devido à sua importância e 

impacto da qualidade nos espaços físicos onde circulam crianças e professores e são 

armazenados os alimentos destinados à merenda escolar, a exigência que prevê a 

presença do responsável técnico é considerada plena e suficiente. 

 

Fica registrado que tal exigência é feita pela própria Secretaria da Educação 

no seu projeto básico, a qual teve vivência de situações passadas envolvendo empresas 

que prestaram serviços sem a presença de responsável técnico, motivo principal de 

terem sido executados de forma insatisfatória. 

 

Os itens transcritos abaixo, 5.1, 5.2 e 5.6 do projeto básico, são 

autoexplicativos e se complementam, uma vez que expõem as razões que dão corpo à 

exigência questionada pela empresa, já que é o responsável técnico que tem condições 

de avaliar a situação de possíveis infestações nos locais e a melhor forma de enfrentar 

insetos e/ou roedores: 

 

5.1. Serão efetuadas vistorias mensalmente nas escolas para 

avaliar a necessidade de medidas de desinsetização e desratização. 

As aplicações de inseticidas deverão ser realizadas, no mínimo, 04 

(quatro) vezes/ano, em todas as escolas municipais, seus anexos e 

na SME. Este serviço deverá ser executado sempre nos finais de 

semana, a fim de proteger contra moscas, baratas, vespas, 

mosquitos e outros insetos. 

 

5.2. Quanto ao controle de roedores, ratos e outros roedores, 

deverão ser feitos mediante a distribuição de iscas atrativas 

(blocos parafinados e armadilhas adesivas), todas em porta-iscas 

mapeados e destacados, de acordo com as características físicas 

dos locais serem tratados. As iscas serão monitoradas 

mensalmente e trocadas sempre que necessário. Quando se fizer 

necessário, num prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas após a 

constatação pela Contratante, deverá ser feita a desratização de 

local onde for detectada a presença de roedores. A empresa fará a 

remoção das carcaças de roedores, sempre que solicitado pela 
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Contratante, em, no máximo, 10 (dez) horas após o chamado, a fim 

de evitar transtornos e desconforto para as atividades no local.  

 

5.6. É obrigatória a presença do responsável técnico durante a 

prestação de todos os serviços a serem executados, com 

identificação (carteira do conselho válida e contrato ligando o 

profissional à empresa). 

 

Ressaltamos que o processo licitatório seguiu os princípios da legalidade, 

buscando atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e julgamento 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. 

 

Por fim, e com a anuência da Secretária Municipal da Educação, decido 

NÃO ACOLHER a impugnação apresentada. 

 

Intimem-se os interessados. 

 

 

 

 

VERIDIANA MARIA TONINI 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

RAYANE VICARI 

Pregoeira 

 

 


