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A PrefelfulaLM_un_I_cipal de Resti_nga_S€ca - BS

Excelentissimo Pregoeiro -Sr. Maria Jose Bortoluzzi P6rto e demais membros da comissa o  d e

licitac5es.

Referente: Edital de Pregao Presencial N9 37/2021.

CONTRARRAZ6ES

I(OLLET  SERvleos  RE  IMUNIZAcfro,  LIMPEZA  E  CoN"oLE  RE  PRAGAS  LTDA,  pessoa  juridica

de  direito  privado  situada  ne  RS  239,  Kin  33,  Ng  671, Apt 07  na cidade  de  Araric5,  Rto  Grande  do Sul,

inscrita  no CNPJ 07363.891/0001i}0, vein respeitosamente  e tempestivamente, por seu representante

llegal   ao   final   assinado,   apresentar   suas   Contrarraz6es  ao   Recurso  Administrati`ro   impetrado   pete

empresa  TOTAL  HS  HIGIEI\lIZA  E  SANITIZA  LTtIA,   referente   a  sua   inabilitaq5o  no  certame  em  que  a

Col\lTRARRAZOANTE  se  sagrou  vencedora  tendo  como  base  a  lei:  Lei  n.9  8.666  de  21/06/1993  e  suas

alterasdes    posteriores,    hem    como    pelas   disposic6es   estabelecidas    no   edital   e    demais   normas

pertinentes.

DOS  FATOS:

Participamos  no  dia  18  de  junho  de  2021  do  processo  licitatorio  do  Preg§o Presencial  de  n9

37/2021  referente  a:  "Reglstro  de  Preaps para futura prestacao de servlpes de sanitlzac3o das Escolas

Municipais,   P6Io   Edllcacional   Superior   e   Unidades   de   Sadde   do   Municlpio   de   Restinga   Seca-RS,

visando  a combate e  preven¢o da Pandemla mundial de  Corona`rl'rL[s -COVID-19'',. no  qual conforme

consta   na   ATA   PP   N9   37/2021,  a  TOTAL  HS  HIGIENIZA  E  SANITIZA  LTDA,  doravante  tratada  come

RECORRENTE,  teve   sLia   habilitasao  corretamente   indeferida,   uma  vez   que  n5o  cumpriu  os  requisitos

estabelecidos pelos itens 7.1.3.8, 7.1.5.A e 7,1.5.8 do edital.

SendQ  assim,  a  ltQLLET  SERvl¢OS  DE  IMLJNIZA€AO,  llMPEZA  E  CONTROLE  DE  PRAGAS  ITOA,

doravante  tratada  come  CONTRARRAZOANTE,  foi  sagrada  vencedora  do  certame,  pojs  atendeu  todas

as  normas  estabelecidas no edital  de convocac5o.

N5o    satisfeita     com    a     resultado    a     empresa     TOTAL    HS    lllGIENIZA    E    SANITIZA    LTDA

tRECORRENTE)   entrou com Recurso Administrativo  contra  a sua  inabilitacao.
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DOS ARC U IVIENTOS:

A  RECORRENTE alega  em  sua  pe€a  recursal  que  cumpriu  todos  os  requisites estabelecidos pelo

edjtal  e, portanto, teria sido  inabilitada  injustamente.  Argumentac5o  que passamos  a analisar:

Conforme  os  itens  7.1.3  -  b)  e  7.1.5  -a)  do  edital,  a  licitante  deve  apresentar  a  Alvar5  de

Localiza¢5o  e funcionamento  e a alvar5  sanitirio,

`7.1.3.  -b)_ prova de inscric8o no Cadastro de Contribuintes do Municipio

(Alvara),   relatl.vo  ao  domici'lio  ou   sede   do   licitante,   pertinente   ao  seu

ramo  de atividades;"

"7.1.5 -a| Alvara de Licen€a expedido pela VIgilancia  Sanitiria;''

A  RECORREl\11t  alega  que  apresentou  os  alvar5s,  e  que  por  disporem  de  autenticacio  online

iunto  ao  site  da  prefeitura  de  Cuieba,  sua  inabilitac5o  par  abresentar  apenas c6pia  simples  dos mesmos

seria   infundada,   por6m   os   docurnentos   apresentados   ra   ocasi5o   da   realiza¢5o   do   certame   s5o

notavelmente   diferentes   daqueles   anexado   ao   recurso,   visto   que   as   c6pias   apresentadas   para   a

participag5o  no  processo  licitat6rio  impossibilitam  a  realizacao  da  \ralida€5o  da  autenticag5o  online, pois

apresentam cortes e rasuras que tornam impossivel a identificae5o  e autentica€fo  das mesmas.

A autenticac5o onWne de  d6cumentos 6  pr5tica comum,  para isso os docurnentos apresentados

dclevem  ser  legiveis  e  claros,  constando  o  c6digo  de  autentica¢ao  e  o  local  onde  pode  ser  averigueda  a

sua  valida€fo,  crit6rios  estes  que   os  documentos  apresentados  no  certame  nfo  atendem  e  par  isso

foram corretamente indeferidos pela pregoeira e a equipe de apoio.

Os   fatos   acima   apresentados  s5o   facilmente   corroborados  com   uma   simples  vista   as  vias

oorieinaisanexosaoprocesso.

J5  no tocante ao  item 7.15b):

7.15fo):  Licence de opera€fo Ambiental,  emitida  pela FEPAM;"

0  item  6  muito  clara  ao  exigir  como  pr6+equisito  para  habilitacfo  a  apresentae5o  de  licence

ernitida  pela  FEPAM,  pois  a  FEPAM  6  a  6rg5o respons5`/el par fiscalizar as atividades referentes ao ramo

de   PRESTADORES  DE  SER\/lcoES  DE  APLICACAO  DE  AGRotoxICOS,  DOMISSANITARIOS,  Il\lsmcIDAS,

RATICIDAS E AFINS, e6dlgo  da atMdade  (CODRAM  124jo} dentrodo Estado  do Rio Grande  do Sul.
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0s  produtos  utilizados  para  a  sanitiza¢fo  pertencem  a  categoria  de  DOMISSANITAARIOS. e  ten

sua  aplica§ao  condicionada  a  empresas  com  m2!o  de  obra especlalizada,  me  fun¢io  djsso  e  necessdrio

que elas possuam  a licencajunto  ao drg5o competente estadual,  no case a FEPAM.

Cabe  ressaltar  que,  rnesmo as ernpresas com sede fora do  Estado do  Rio Grande do Sul,  come

ne  presence  situa¢io,  para  que   possam  reallzar  suas  atividades  dentro  dos  llmites  da  estado,  devem

possuir  uma \/istoria/licenca junta  a  FEPAM  e  que  praticar  as atividades dentro do estado do Rio Grande

dclo  Sul,  sem  esta  autorizacao,  constitui  infrac5o  ambjental   passl\/el  de  autuac3o  tanto  ac  ccintratante

quarto a contratada.

Para   maiores   informa¢6es  ou   possivel   diligencfa   sobre   a  tema,   basta  contatar   o  setor  da

DIAGRO  da FEPAM,  pelo telefone: (51) 3288-9450 ou diagro@fepam.rs.gov.br  .

A   RECORREI\11E   alega   que   a  exlg€ncia  de  tal   norma  6   ilegal  e   restrlnge   a  competiti`/idade,

por6m  con`/enientemente  "esquece"  que  ao  participar  do  certame  se  sujeitou  as  regras  do mesmo a

qual foi  clara em sua dellmitac3o  de escopo do item  7.1.5.bl.

Portanto,  ao  apresentar  uma  licen€a  de  operaj5o  emitida  no  ambito  municipal  do  Estado  do

Mate Grosso, e  n5o apresentar a necessiria autorlzac5o da FEPAM  para trabalhar dentro do Rio Grande

do Sul deixou  inequivoca a sua  inabilitac5o  rio item em questfo.

DO PEDIDO:

Diante  dos fatos e fundamentai6es apresentadas em comum acordo com a Edital de Licitag5o e
com a  decisao lavrada  na Ata  do PP 37/2021,vimos por meio  desta sollcitar:

1  -  Que  n5o  seja  provido  in.erito  ao  Recurso  impetrada  pela  Empresa  TOTAL  HS  HIGIENIZA E

SAN111ZALTDA;

2  -  Que  seja  ratificada  a  decisao  da  Comiss5o  de  Licita€ao  a  qual  sagrou  a  empresa  KOLLET

SEfn/lcos  DE  llvluNIZACAO,  LIMPEZA  E  CONTROLE  DE  PRAGAS  LTt)A  como  vencedora  do  certame  do

PP 37/2021.

ELD0  IV0  LAUCK

CPF: 543.850.080-00
S6cio Administrador

07.363.891/Cool-90
X01.LIT SERVTCOS D[  rHL.I.!7.Acjo

lJMPEZA i CormoiE DE PRAGA:i LTDA
RS 239 KM 33
N  671  APT 07

CEP: 93.880-000

Ararlc5, 22 de junho de 2021.


