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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PRAÇA DAS CEREJEIRAS Nº 1-59 – 2º ANDAR – FONE: 0XX14-3235-1437 

 

Processo nº 16.246/12 
Pregão Presencial nº 076/12 
Edital nº 241/12 
 
Em resposta ao questionamento abaixo formulado pela empresa: Aninseto Dedetizadora Ltda,  
 

De acordo com o Edital Pregão Presencial 76/2012 da Prefeitura Municipal de Bauru, no Item - 
HABILITAÇÃO- venho solicitar a inclusão dos itens abaixo relacionados ou a Impugnação do mesmo, por 
julgar que de acordo com a RDC 52 da Vigilância Sanitária de 22 de Outubro de 2.009, não foram 
solicitados os itens relacionados abaixo: 
1 – Alvará de Funcionamento com especificação do objeto, e compatível com o edital. 
2 - Licença Ambiental de Funcionamento, em plena validade. 
3 - Licença Sanitária de Funcionamento, em plena validade.   
4 - Certidão atualizada e em plena validade do Registro de Pessoa Jurídica junto ao conselho de classe 
constando inclusive o nome do Responsável Técnico. 
5 - Certidão atualizada e em plena validade do Registro de Pessoa Física junto ao conselho de classe do 
Responsável Técnico. 
6 - Ainda em relação ao Responsável Técnico, se empregado, apresentar cópia autenticada da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social  ou Contrato de Trabalho, comprovando vinculo com a Licitante, devidamente 
Registrado no Conselho. 
7 – Atestados Técnicos comprovando que já executou o serviço do Objeto solicitado no Edital em condições 
de quantidade e semelhança, devidamente registrados pelo Conselho ao qual o profissional faz parte. 
Os itens constantes e solicitados no Edital em referência, conforme abaixo relacionados, não se enquadram na 
Lei 8.666 / 93 – Artigo 27, 28, 29 e 30 e seus incisos, estes itens solicitados, esta empresa entende que sejam 
solicitados a empresa Contratada e não as empresas Licitantes conforme rege a Lei e Artigos citados 
anteriormente.  
VIII - OUTRAS COMPROVACOES: Itens  8.2 , 8.4, e 8.5 
Levando-se em conta que os serviços estarão sendo executados nas ESCOLAS E CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL e UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, os critérios de 
tratamento e produtos utilizados são de extrema importância, portanto única maneira do Município se 
precaver de serviços negligente é contratando empresa e profissionais que no mínimo comprove sua 
experiência e qualidade através de documentos. 
Certo de sua analise, desde já agradeço. 

José Edinaldo da Silva – CPF 103.496.448-88 
Aninseto Dedetizadora Ltda 
CNPJ 07.961.465/0001-58 

41 – 9813-5125 
 
 

Informamos: 

 

                                                                               As empresas interessadas em participar o presente Pregão 

Presencial deverão apresentar junto ao envelope nº 02 “Habilitação”, os documentos abaixo relacionados, com 

base no art. 50 caput e § 1º da Resolução RDC nº 52 de 22 de outubro de 2009, além dos exigidos na Cláusula 

Sétima do Edital nº 241/12, 

 
a) Alvará de Funcionamento; 

b) Licença Ambiental de Funcionamento, em plena validade e 

c)           Licença Sanitária de Funcionamento, em plena validade.   

 
 
                                                                               Quanto aos itens 4 a 7, os mesmos fazem parte das 

exigências do Edital, Cláusula Sétima, subitens 7.1.3 “Qualificação Técnica”. 
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                                                                               Com relação aos itens 8.2, 8.4 e 8.5 do Edital, questionados 

acima, serão exigidos somente da empresa vencedora, pois os mesmos deverão constar do envelope nº 2 

“Habilitação”, conforme edital, Cláusula Sétima, item 7.1. 

                                                                               Esclarecemos que a Prefeitura Municipal de Bauru é Órgão 

Público do Poder Executivo Municipal é como tal possui competência legislativa complementar. As exigências 

referidas pelo solicitante sobre a “Cláusula Oitava”, são fundamentadas em legislação aprovada pela Câmara 

Municipal é vigentes até o presente momento, Lei Municipal nº 5.305 de 28 de novembro de 2005. Por tanto 

não serão alteradas. 

 

 
 

Saulo Cardoso Filho 
Pregoeiro 
27/06/12 
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