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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

Pregão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Resposta - SEL/SUAG/PREGAO  

   

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº. 001

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - P.E. Nº. 002/2021 - PREGÃO/SUAG/SEL-GDF

PROCESSO SEI Nº 00220-00003468/2020-41

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con�nuos de limpeza, tratamento
e conservação, visando a manutenção das piscinas do Complexo Aquá�co Claudio Cou�nho, com
subs�tuição de azulejos, pisos cerâmico/pedras, incluindo todos os materiais de consumo necessários a
realização do serviço, mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das
a�vidades contratadas.  As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira a
sábado.

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS:

1.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no desempenho de suas atribuições, em virtude do
Pedido de Impugnação nº. 001, pleiteado pela empresa W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI EPP, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.283.260/0001-35, encaminhado via e-mail, às 14h17min do dia 05/03/2021,
comunica aos interessados o seguinte:

1.2. Trata-se de Impugnação ao Edital em que pretende a impugnante a revisão dos termos
editalícios nas exigências da Qualificação Técnica.

1.2.1. Ainda, a impugnante insurge-se sobre a necessidade de apresentação:

1.2.1.1. Comprovação por meio de atestado (s) e/ou declaração (ões) de capacidade
técnica, registrado (s) no conselho da categoria, e;

1.2.1.2. todos os documentos exigidos na legislação sanitária do DF.

1.3. Analisando os termos da impugnação e verificando a necessidade ou não de incluir as
exigências postuladas pela Impugnante, foi encaminhado ao setor requisitante para análise das
proposições impugna�vas, verificando a necessidade ou não de incluir as exigências postuladas pela
Impugnante, visto se tratar de especificações que correspondem aos itens do Termo de Referencia e
não somente aos termos do Edital (Id. SEI/GDF nº.: 57398432).

1.4. O setor requisitante através do despacho Id. SEI/GDF nº.: 57509729 respondeu pelo
acatamento Parcial dos termos impugnados, conforme da Cláusula 4. (Quarta) – DA RESPOSTA AO
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO desta Resposta ao Pedido de Impugnação.

 

2. DA TEMPESTIVIDADE E DO RECONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO:  
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2.1. Conforme prelecionado no Item 4.1 e no Item 4.2. da Cláusula 4. (Quarta) – DA
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO do Edital em epígrafe, in verbis:

“4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

(...)

4.1. A impugnação ao presente EDITAL e seus ANEXOS I A IX deverá ser dirigida ao Pregoeiro,
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, (até às 18:00
horas do dia 05/03/2021), mediante pe�ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico,
através do e-mail pregao.sel@esporte.df.gov.br.

4.2. A impugnação deve estar devidamente iden�ficados (CNPJ, razão social, nome do
representante legal e comprovação de poderes para representar a pe�cionante, se pessoa
jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).” (Grifo nosso)

2.2. Verifica-se que o presente Pedido de Impugnação nº. 001, pleiteado pela empresa W&E
SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.283.260/0001-35, encaminhado via e-
mail, às 14h17min do dia 05/03/2021, encontra-se tempes�vo, tendo em vista que as Impugnações
deverão ser enviados até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, (até às 18:00 horas do dia 05/03/2021) – item 4.1, conforme espelho do e-mail ANEXO I desta
RESPOSTA.

2.3. Verificamos no e-mail supracitado (ANEXO I) as informações básicas para o
reconhecimento do Pedido de Impugnação, prelecionado no item 4.2, como: “...CNPJ, razão social,
nome do representante legal e comprovação de poderes para representar a pe�cionante, se pessoa
jurídica...”.

2.4. Sendo assim, este Pregoeiro e sua Equipe de Apoio reconhecem o Pedido de Impugnação
para melhor informar e esclarecer quaisquer dúvidas na composição das Propostas de Preços e na
elaboração da Documentação de Habilitação.

 

3. DA ALEGAÇÃO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:

3.1. Após a apresentação das razões, a referida empresa W&E SERVIÇOS TÉCNICOS
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.283.260/0001-35, conforme integra do Pedido de Impugnação
(ANEXO I desta RESPOSTA), apresentou os seguintes pedidos:

3.1.1. "Que seja acolhida a presente Impugnação, declarando a nulidade dos itens do
edital que foram impugnados, alterando-os na conformidade do ordenamento jurídico pátrio,
com as solicitações/alterações dos documentos apontados, sem prejuízo dos demais solicitados e
aplicáveis à limpeza de piscinas, com as seguintes inclusões, referentes ao subitem Habilitação do
Edital:

a. Comprovação por meio de atestado (s) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica,
registrado (s) no conselho da categoria, em nome da licitante e do responsável técnico, que
comprove (m) ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com o
objeto da licitação; (art. 30 da lei Federal 8666/93, § 1º, inciso I)

b. todos os documentos exigidos na legislação sanitária do DF, tais como

- CNPJ;

- Contrato Social com finalidade igual ao objeto do certame;

- Alvará de Funcionamento;

- Licença Sanitária do DF e Ambiental (ou Termo Equivalente);

mailto:pregao.sel@esporte.df.gov.br
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- Registro do Responsável Técnico Químico ou Engenheiro Químico (junto ao respec�vo
conselho, CRQ ou CREA));

- Registro da Empresa (junto ao respec�vo conselho);

- POP (Programa Operacional Padronizado)."

 

4. DA RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:

4.1. Inicialmente, no que se refere à exigência realização de controle tecnológico da água por
meio de engenheiro químico (item 7.2.1 do Termo de Referência), constatou-se a necessidade de
alteração do TR para possibilitar a ampliação de tal incumbência para os demais profissionais da
química competentes para tanto, nos termos do art. 2°, inciso III, do Decreto n° 85.877/1981, a seguir:

4.1.1. "Art. 2°. São priva�vos do químico:

III - tratamento, em que se empreguem reações químicas controladas e operações unitárias,
de águas para fins potáveis, industriais ou para piscinas públicas e cole�vas, esgoto
sanitário e de rejeitos urbanos e industriais;"

4.2. No mesmo sen�do, o art. 4°, alínea “e”, do aludido Decreto prevê que compete ainda aos
profissionais da química o exercício das a�vidades relacionadas ao controle de qualidade de águas
potáveis, de águas de piscina, praias e balneários.

4.3. Importante esclarecer que são considerados profissionais da química o bacharel em
química, os técnicos químicos e aqueles enumerados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT): os
portadores de diploma de químico, químico industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro
químico. No caso específico do profissional de Engenharia Química, este deve estar registrado tanto no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CRA) quanto no CRQ quando as atribuições como
químico assim exigirem.

4.4. Ademais, veja-se o que dispõe a Instrução Norma�va n° 18, de 20/12/2017, que aprova o
Regulamento Técnico sobre o Licenciamento e Cadastro Sanitário de estabelecimentos, equipamentos e
profissionais de interesse direto ou indireto para a saúde, no âmbito do Distrito Federal:

4.4.1. "3.5.35. Dos Serviços de Higiene, Limpeza e Conservação

3.5.35.1. A responsabilidade técnica pelo serviço de higiene, limpeza e conservação,
inclusive de reservatórios de águas, é exercida por profissional de nível superior ou técnico
devidamente registrado pelo seu Conselho de Classe, sempre que o estabelecimento realize
manipulação de produtos químicos."

4.4.2. "3.5.37. Das Piscinas e A�vidades Afins

3.5.37.1. A responsabilidade técnica das piscinas de Uso Controlado e Uso Terapêu�co é de
profissional de nível técnico ou superior que comprove capacitação ou habilitação para
responder pela a�vidade do estabelecimento na Vigilância Sanitária."

4.5. Diante disto, considerando a necessidade de adequação entre o Termo de Referência e a
legislação per�nente, conforme exposto, foram feitas as seguintes alterações no TR:

4.5.1. " 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

7.1 Planejamento das manutenções:

7.1.1 As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira a
sábado.

7.2 Controle tecnológico
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7.2.1 A contratada se obrigará a realizar um rigoroso controle tecnológico da qualidade da
água das piscinas e dos produtos u�lizados. Esse contrato deverá ser executado
por profissional da química a ser responsabilizado pela execução do serviço, devendo
emi�r relatórios mensais sobre a qualidade da água, os quais deverão ser atestados pela
fiscalização.

(...)

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A Contratada deverá apresentar corpo técnico próprio, com funcionários
comprovadamente especializados e experientes para a verificação da qualidade da água. 

12.1.1 No mínimo, 2 (duas) vezes por semana, sob seu exclusivo  vínculo emprega�cio e
responsabilidade por todos os correspondentes encargos trabalhistas, previdenciários e
securitários, profissional da química deverá efetuar a verificação da qualidade da água e
fornecer relatório mensal referente a tais verificações.

12.2 A Contratada disponibilizará, para a execução do objeto, funcionário para efetuar a
limpeza das piscinas no período de segunda à sexta, no horário de 06h00 às 22h00 horas, e
aos sábados, de 06h00 as 14h00 horas, no Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho.

12.2.1 As visitas para manutenção das piscinas são diárias, 6 vezes na semana, de segunda
à sábado.

12.2.2 A contratada terá obrigação de, diariamente, prestar os serviços de manutenção das
piscinas e controle da água, no tempo necessário e razoável para tanto, sem necessidade de
manter posto fixo de piscineiro no Complexo Aquá�co Cláudio Cou�nho.

12.3 U�lizar materiais e produtos na execução dos serviços objeto da prestação do serviço
com reconhecida qualidade no mercado especializado, aprovados previamente pelo
executor do contrato;

12.4 A Contratada deverá ter pleno conhecimento de todas as instalações e os
equipamentos do Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho.

12.5 A contratada responsabilizar-se-á por qualquer dano pessoal ou material causado à
Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal ou aos seus usuários, em razão da
atuação de seus funcionários, u�lização de materiais, reparos ou quaisquer outras
a�vidades por ela desempenhadas;

12.6 A Contratada deverá incluir na proposta o nome do responsável pela contratação, bem
como o endereço e todos os contatos telefônicos necessários ao rápido contato entre as
partes;

12.7 Responsabilizar-se exclusivamente pelo armazenamento de material químico
eventualmente nocivo à saúde dos usuários e servidores, devendo ser marcado dia e
horário com o Administrador do local para o manuseio e u�lização dos referidos materiais;

12.8 Responsabilizar-se integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições que,
direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir sobre a presente contratação.

12.9 Manter os locais da prestação dos serviços de manutenção sempre limpos e
organizados, permi�ndo a perfeita circulação e controle, zelando pela manutenção de
condições de higiene e segurança.

12.10 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
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representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros.

12.11 U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor.

12.12 Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos Incisos do § 1º, do Art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993;

12.14 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições  contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e
cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do Art. 65, §1°, da Lei n°
8.666/1993.

12.15 A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que
regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo
discriminatório contra a mulher.

 (...) 

15 DA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 Comprovar possuir em seu quadro de pessoal, na data prevista para a
contratação, profissional da química, de nível superior ou técnico em Química,
devidamente registrada no respec�vo Conselho de Classe, como Responsável Técnico pela
empresa na execução do contrato."

4.6. Em relação ao pedido para incluir todos os documentos exigidos na legislação sanitária
do Distrito Federal como requisitos de habilitação, entendemos, s.m.j., pela impossibilidade de
provimento do pleito, sob pena de restringir o caráter compe��vo inerente aos procedimentos
licitatórios. 

4.7. Isso porque exigir a apresentação de licença sanitária emi�da por Órgão competente no
DF, na fase de habilitação, nos termos em que requer a empresa W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI,
quebra a isonomia proposta na Lei n° 8.666/1993 e na Cons�tuição Federal, na medida em que as
empresas licitantes de fora do Distrito Federal terão ônus desnecessário apenas para par�cipar do
certame, o que não se mostra razoável e nem proporcional diante da ordem jurídica regente, servindo
apenas para restringir a compe�ção.

4.8. Ressalta-se que a Lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade licitatória do
Pregão, define a documentação que poderá ser exigida para comprovar habilitação jurídica, qualificação
técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, não prevendo a apresentação de licença ou alvará
de funcionamento. O documento em questão não tem o condão de comprovar qualificação técnica,
econômico-financeira ou regularidade fiscal, razão pela qual não poderia ser exigido como requisito de
habilitação e par�cipação no certame.

4.9. Importante registrar que não se dispensou a apresentação de alvará sanitário por parte
das licitantes, tendo sido prevista tal exigência como requisito de qualificação técnica, conforme item
15.1.2. Veja-se:

4.9.1. "15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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15.1 Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a empresa deverá apresentar:

15.1.1 Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente compa�vel em
caracterís�cas com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;

15.1.2 Apresentar Licenciamento Sanitário expedido por órgão de saúde do local da sede da
empresa."

4.10. A possibilidade de apresentação de Licença Sanitária expedida por órgão de saúde no
âmbito da sede da empresa deu-se porque, conforme o item 3.1.1.2 da Instrução Norma�va n° 18, de
20/12/2017, isenta da licença, no âmbito do Distrito Federal, estabelecimento que declare tratar-se de
locação de mão de obra e assemelhados. A seguir:

4.10.1. "3.1.1.2. Caso o estabelecimento declare que trata-se apenas de um administrador
de plano de saúde, locação de mão de obra e assemelhados, a�vidades de intermediação
financeira, pagamento de prestação de serviços, faturamento de notas fiscais, pagamento de
tributos, escritório de representação comercial, referente à prestação de serviço sujeito a
licenciamento sanitário, está isento de Licença Sanitária."

4.11. Sendo assim, considerando que a contratação pretendida não exige da empresa
contratada a instalação de sede em Brasília, tratando-se o objeto da licitação de prestação de serviços
de limpeza e conservação de piscinas, mostra-se razoável e de acordo com a legislação a exigência de
apresentação de licença sanitária emi�da por órgão de saúde competente no âmbito da sede da
empresa licitante.

4.12. Com isso, possibilita-se maior compe��vidade ao certame, de modo a dar cumprimento
aos princípios previstos na Lei 8.666/1993 e também na Cons�tuição Federal.

 

5. DA DECISÃO:

5.1. A isonomia deve ser observada em todo processo licitatório desde o ato convocatório, e
nas demais fases do processo, até mesmo o julgamento das propostas deve ser feito baseado nos
critérios obje�vos delimitados no ato convocatório, sem qualquer influência subje�va, ou preferência
dos julgadores também nessa fase:

5.1.1. “A Cons�tuição Federal prevê, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços,
compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os
concorrentes a igualdade de condições. A obrigatoriedade da aplicação do princípio é reiterada
no art. 3º da lei8.666/93.” (Grifo nosso).

5.2. Outrossim, ainda é importante observar-se outro princípio fundamental a seleção da
proposta mais vantajosa, refere-se ao princípio da economicidade, Art. 3º da lei8.666/93:

5.2.1. “Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.” (Grifo nosso).

5.3. Trata-se de instrumento importan�ssimo nos certames públicos. Por esse, entende-se
que deve a Administração Pública promover de maneira imparcial ações que promovam o gasto
consciente dos recursos públicos. Sendo assim, a administração pública obrigada a gerir os recursos
públicos de forma razoável e eficiente.
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5.4. Consabido, cons�tui-se num procedimento administra�vo tendente a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública na contratação de serviços. Por óbvio, quanto
mais par�cipantes houver, mais e melhores serão as possibilidades da Administração firmar contratos
que melhor atendam os seus interesses, e de consequência, o interesse público.

5.5. Em razão disto, os administradores públicos não podem se deixar levar por rigorismos
inúteis e preciosismos técnicos, pois que apenas retardam e oneram o processo de seleção.

5.6. Com a habitual precisão, Hely Lopes Meirelles ensina que:

5.6.1. "A orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e a não
exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados em
licitar [...] É um verdadeiro estrabismo público, que as autoridades superiores precisam corrigir,
para que os burocratas não persistam nas suas distorções ro�neiras de complicar aquilo que a
legislação já simplificou [....] Os administradores públicos devem ter sempre presente que o
formalismo inú�l e as exigências de uma documentação custosa afastam muitos licitantes e
levam a Administração a contratar com uns poucos, em piores condições para o Governo" (Grifo
nosso).

5.7. Diante do exposto, à luz da legislação aplicável, decido conhecer da impugnação, para no
mérito, declarar procedente PARCIALMENTE seus termos, encaminhando para que seja re�ficado o
edital de licitação, inserindo os termos de qualificação técnica supramencionados, conforme
manifestação do setor requisitante.

5.7.1. Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DO-DF, para conhecimento dos
interessados, que o Pregão supracitado, encontra-se SUSPENSO para revisão e re�ficação
do Edital e seus Anexos I a IX, após julgada Parcialmente Procedente da Impugnação. 

5.8. Tendo em vista modificações no EDITAL e seus ANEXOS I A IX serão divulgadas pelo
mesmo instrumento de publicação u�lizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente
estabelecido será reaberto, resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes.

5.8.1. Oportunamente será divulgada nova data de abertura da licitação por meio de
publicação na Imprensa Oficial, na forma da Lei.

5.9. Importa consignar que os pedidos de Impugnação, com as respec�vas respostas,
encontram-se disponibilizados no site do Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br – no link
correspondente a este Edital: Acesso Livre > Pregões > Agendados e na tela principal, acesso seguro,
em: visualizar impugnação/esclarecimento/aviso), e na página da Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal – SEL-GDF, www.esporte.df.gov.br (clicar em “Publicações/Licitação”), antes
da abertura da sessão, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações
prestadas.

 

 

THIAGO MOREIRA CARVALHO DOS SANTOS

Pregoeiro

 

 

ELISABETE MOURA DE CARVALHO

Equipe de Apoio
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MARCOS ANTONIO DE JESUS FONSECA

Equipe de Apoio

 

 

ANEXO I

(Id. SEI/GDF nº.: 57389023)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOREIRA CARVALHO DOS SANTOS -
Matr.0277983-8, Pregoeiro(a), em 09/03/2021, às 16:52, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTÔNIO DE JESUS FONSECA -
Matr.0277759-2, Membro da Equipe de Apoio, em 09/03/2021, às 17:01, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETE MOURA DE CARVALHO - Matr.0277605-7,
Membro da Equipe de Apoio, em 09/03/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 57544576 código CRC= 4B0078F9.
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(61) 4042-1828 - Ramal 2004 
 

00220-00003468/2020-41 Doc. SEI/GDF 57544576



          

 

 

 

 

CNPJ: 05.283.260/0001-35                                    CF/DF: 07.437.929/001-87 
 

1 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL: 

IMPUGNAÇÃO PE 02/2021-SEL/GDF; 

A Comissão Permanente de Licitação 

A/C Sr(a). Pregoeiro(a) da SEL/GDF; 

E-mail: pregao.sel@esporte.df.gov.br;  

 

Vimos através deste NOVAMENTE apresentar nossas razões para a impugnação deste Pregão 

Eletrônico, em atendimento ao item 4.1 do Edital de n.º 02/2021-SEL/GDF, a ser realizado em  10 de Março de 

2021, às 13:00 hs, cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de 

limpeza, tratamento e conservação, visando a manutenção das piscinas do Complexo Aquático Claudio Coutinho, 

com substituição de azulejos, pisos cerâmico/pedras, incluindo todos os materiais de consumo necessários a 

realização do serviço, mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades 

contratadas. As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira a sábado, de acordo 

com as especificações e condições descritas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A IX, que integram este Edital, 

em especial o Termo de Referência constante do ANEXO I”. 

No processo administrativo licitatório, o edital é de fundamental importância, pois traz as regras que irão 

reger todos os atos praticados no decorrer do processo, vinculando a Administração Pública e os licitantes. A 

relevância do edital está consubstanciada no princípio da vinculação ao edital (arts. 3º e 45º, caput da Lei nº 

8.666/1993), que decorre do princípio da legalidade, uma vez que a administração/servidor público somente pode 

agir quando a lei permitir, de forma que os atos praticados durante a licitação são vinculados aos ditames legais. 

Por ser ato administrativo, o edital dever observar os ditames legais, do contrário pode ser declarado nulo, sendo 

o que se pretende demonstrar na presente Impugnação. Segue as razões: 

No que se refere à “Qualificação Técnica” do Edital, podemos destacar:  

“9.1.3.  Descrição detalhada do(s) serviço(s) cotado(s) de forma a demonstrar que atende as especificações 

constantes no ANEXO I - Termo de Referênciadeste EDITAL;  

 

 9.1.4. Indicação, no que for aplicável, do prazo de garantia, do número do registro ou inscrição da proponente 

em órgão competente (fiscalização ambiental, etc), quando for o caso, entre outras;  

 

... 

9.1.7.  Declaração expressa, de que a Licitante executará os Serviços conforme leciona a Cláusula Vigésima 

Sexta deste EDITAL, em especial ao subitem 26.2.2.1. da obrigatoriedade de ser executado por Engenheiro 

Químico a ser responsabilizado pela execução do serviço; 

 

... 

 

9.2.1.2. Declaração de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no atr. 

7º da Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do ANEXO IV deste EDITAL. 
 

10.4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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10.4.1.4.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação indicado na Cláusula Primeira (1 - DO OBJETO) e no ANEXO 

I – Termo de Referência deste Edital – ATESTADO(S) DE CAPACIDADETÉCNICA, fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a Licitante Prestado Serviço(s) compativeis com 

o objeto desta licitação, considerando-se compativel a Prestações de Serviço(s) anterior de objeto com as 

seguintes características: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuos de 

limpeza, tratamento e conservação, visando a manutenção das piscinas do Complexo Aquático Claudio 

Coutinho, com substituição de azulejos, pisos cerâmico/pedras, incluindo todos os materiais de consumo 

necessários a realização do serviço, mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização 

das atividades contratadas. As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira 

a sábado;  

 

10.4.1.4.1.1. A comprovação será realizada por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, 

devidamente assinado, carimbado eem papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, 

compativel com o objeto desta licitação.  

10.4.1.4.2.  Apresentar Licenciamento Sanitário expedido por órgão de saúde do local da sede da empresa. 

 

... 

 

26.2.2. Controle tecnológico:  

 

26.2.2.1.  A Licitante se obrigará a realizar um rigoroso controle tecnológico da qualidade da água das piscinas 

e dos produtos utilizados. Esse contrato deverá ser executado por engenheiro químico a ser responsabilizado 

pela execução do serviço, devendo emitir relatórios mensais sobre a qualidade da água, os quais deverão ser 

atestados pela fiscalização.  

 

26.2.3.  Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Fiscalizador:  

 

26.2.3.1. A Licitante deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CRQ-DF referente 

à execução do serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da atividade, inclusive a anotação da fiscalização 

por parte da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL. “ 

 

 Analisando o edital, primeiramente chama a atenção o item 9.1.7, em que solicita uma declaração que o 

contrato será executado por um engenheiro químico  conforme o item 26.2.2.1. Esse Engenheiro Químico seria 

o responsável pelo serviço.  

 

 Só que o item 26.2.3.1 do mesmo Edital, diz que a “Licitante deverá apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) do CRQ-DF referente à execução do serviço”.  

 

 Aqui está claramente um conflito. Se tivermos engenheiro químico, teríamos que apresentar a ART junto 

ao CREA/DF. Nossa empresa no caso, tem o Químico e apresentaremos a ART junto ao CRQ XII Região, que 

cobrem os Estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. 

 

 É impossível apresentar ART de Engenheiro registrado no CRQ-DF. 

 

 

 Como ficou a dúvida, analisaremos aqui as funções de Químico (CRQ) e Engenheiro Químico 

(CREA) 
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Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUíMICO ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE 

QUíMICA: 

 

I - desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria química e 

petroquímica e de alimentos; produtos químicos; tratamento de água e instalações de tratamento de água 

industrial e de rejeitos industriais; seus serviços afins e correlatos.” 

Tudo isto posto, vemos que a função de elaboração de  projetos, execução, produção, instalação, operação, 

manutenção dos equipamentos e filtros é do Engenheiro Mecânico e não do Engenheiro Químico. A função do 

Engenheiro Químico está sim ligada à parte do tratamento de água como à do Químico também está, conforme 

diz o site do CRQ: 

Link: 

https://www.crq4.org.br/default.php?p=texto.php&c=quimica_viva__prestacao_de_servicos 

“O setor de serviços vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e, na área química, não poderia ser 

diferente. Assim como outros profissionais liberais, os profissionais da química podem atuar como autônomos 

ou vinculados a empresas prestadoras de serviços. São diversos os segmentos de mercado em que a participação 

deles é imprescindível e, em certos casos, obrigatória. Alguns exemplos:  

 Serviços de consultoria técnica nas diversas áreas da indústria - atua em atividades como o 

desenvolvimento de produtos e de processos, controle de qualidade, assistência técnica a clientes, 

controle ambiental, tratamentos de água, assuntos regulatórios/ documentação técnica; 

 Serviços de consultoria ambiental relacionados com a química do meio ambiente, tais como: 

caracterização, tratamento e destinação de resíduos líquidos, sólidos e gasosos; reciclagem de resíduos, 

análises de solo para determinação da composição química e contaminantes; análises de risco ambiental; 

gerenciamento de programas de monitoramento e controle ambiental; avaliação do ambiente da empresa 

no que diz respeito à segurança do trabalhador entre outros; 

 Serviços laboratoriais - realiza pesquisas e desenvolve produtos e análises químicas, físico-químicas, 

químico-biológicas, bromatológicas (de alimentos), toxicológicas e sanitárias, entre outras;Serviços de 

limpeza, higienização e controle de pragas – especifica os produtos químicos utilizados nos serviços e 

controla o seu manuseio e aplicação; 

 Armazenagem e transporte de produtos químicos - acondiciona adequadamente os produtos, indica os 

procedimentos de segurança e o que fazer em caso de acidentes, a fim de evitar danos ao meio ambiente 

e à saúde pública; 

 Serviços ligados ao ensino e à pesquisa.” 

 

Portanto, o exercício da profissão de químico, em qualquer de suas modalidades, compreende análise 

química e físico-química, químico-biológica, fitoquímica, bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e 
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legal, padronização e controle de qualidade (Art. 1º, parágrafo IV, do Decreto nº 85.877, de 07 de Abril de 

1981, sobre o exercício da profissão do químico). 

Em outras palavras, a principal diferença entre o curso de Engenharia Química é o fato de que a 

formação do Engenheiro Químico tem um aprofundamento maior na criação e no melhoramento de produtos e 

processos produtivos, enquanto a Química tem um enfoque direcionado à análise, pesquisa e ao estudo das 

composições e reações envolvidas na síntese de materiais e substâncias. Na verdade, para realização de serviços 

de “limpeza, conservação e tratamento de piscinas” conforme o Edital da SEL/DF, o profissional mais gabaritado 

e especializado em questão é o Químico e não o Engenheiro Químico, pois é o mais preparado para realização 

dos processos necessários nesta atividade, tais como clorificação, clarificação, análise da qualidade da água, 

avaliação do PH da água e orientar os serviços de manutenção que serão prestados pelos técnicos da empresa. 

Pelo entendimento do CRQ, a empresa obrigatoriamente tem que ter um(a) químico(a) responsável para 

realizar serviço de limpeza de piscinas, estar devidamente registrada no Conselho Regional de Química – 

CRQ 12ª Região, que é válida para o Estado de Goías, Distrito Federal e Tocantins. 

A exigência do responsável técnico é baseado na Lei 8.666/93, que entre outros diz: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 

dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 

data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos;          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)” 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8883.htm#art1
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Portanto, para fins de não restrição do presente edital, pode ser aceito tanto o Químico (CRQ) quanto 

o Engenheiro Químico (CREA). 

 

 

Observa-se no item 10.4.1.4.2 do Edital, que exige “Licenciamento Sanitário expedido por órgão de 

saúde do local da sede da empresa”. Para cumprir a legislação, é necessário a exigência de comprovação 

do Licenciamento e Cadastro Sanitário, expedido pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA / SECRETARIA DE 

SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O registro nestes Órgãos, o qual estão voltados à garantia da saúde da 

população é de caráter obrigatório, ou seja, é regido pelo princípio da obrigatoriedade, especialmente quando 

se tratam de equipamentos, estabelecimentos e profissionais de interesse sanitário, que naturalmente possam 

vir oferecer algum nível de risco à saúde e ao meio ambiente.  

 Nesse sentido, profissionais que, em seu processo de trabalho, manipulam produtos e substâncias 

tóxicas ou têm contato com eles, e profissionais, e estabelecimentos que atuam na prestação de serviços de 

aplicação de produtos e substâncias tóxicas sujeitam-se ao poder de polícia e fiscalizador dos órgãos 

competentes.  

O entendimento supracitado é legitimado de acordo a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18, DE 20 

DE DEZEMBRO DE 2017, a qual, aprova o Regulamento Técnico sobre o Licenciamento e Cadastro 

Sanitário de estabelecimentos, equipamentos e profissionais de interesse direto ou indireto para a saúde, no 

âmbito do Distrito Federal.  

A saber: · Cadastro Sanitário: é o registro obrigatório de informações mantido pelo órgão de Vigilância 

Sanitária, em que constam dados sobre equipamentos, estabelecimentos e ou profissionais de interesse 

sanitário; ·  

A Licença Sanitária é documento único por estabelecimento, o qual poderá licenciar as várias 

atividades de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no mesmo 

documento, acompanhado dos Termos de Responsabilidade de quantos responsáveis técnicos houver; 

 · São obrigados a possuir Licença Sanitária, no âmbito do Distrito Federal, os estabelecimentos 

comerciais, industriais e prestadores de serviços de saúde e de interesse à saúde, definidos em norma 

sanitária distrital ou federal, nos termos deste Regulamento Técnico;  
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Os serviços de interesse à saúde considerados de alto risco e que incluem as atividades que, direta 

ou indiretamente, podem provocar benefícios, danos ou agravos à saúde estão obrigados a 

comparecer ao Núcleo de Inspeção da Vigilância Sanitária onde o estabelecimento estiver localizado 

para requerer o licenciamento sanitário.  

Não obstante, a natureza do serviço objeto do presente edital é de altíssimo risco e de interesse 

sanitário, independente da classificação da piscina a ser tratada, pois os insumos necessários para a 

realização do tratamento químico são altamente tóxicos e inflamáveis, o que podem ocasionar graves 

acidentes e danos ao meio ambiente.  

Na LEI Nº 5.321, DE 6 DE MARÇO DE 2014, destacam-se:  

Art. 1º: Fica instituído o Código de Saúde do Distrito Federal, fundamentado nos preceitos expressos 

na Constituição Federal, nas Leis federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990, e nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, bem 

como na Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo único: “A matéria a que se refere o caput abrange 

estabelecimentos, ambientes, processos de trabalho, produtos de interesse direto ou indireto para a saúde, 

ações e serviços relacionados direta ou indiretamente a proteção, promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação da saúde, assim como outros locais e atividades que ofereçam risco à saúde”.  

Art. 5º: Os órgãos do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal que atuam nas áreas de vigilância 

sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância ambiental em saúde, bem como os órgãos de pesquisa e as 

unidades da rede de atenção à saúde da população, são responsáveis, entre outras atribuições, por: 

 · I - coordenar e executar serviços e ações de vigilância em saúde, que incluem medidas de controle 

sanitário em estabelecimentos e produtos de interesse direto ou indireto para a saúde; ·  

VII - conceder licenças e autorizações sanitárias; · 

 Parágrafo único. As atribuições elencadas nos incisos anteriores devem ser exercidas de modo 

articulado com órgãos e sistemas de outros setores do Poder Público do Distrito Federal que atuam na 

vigilância e na fiscalização de matérias de interesse direto ou indireto para a saúde.  

Art. 9º: Para efeito desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos: · XXXIV – estabelecimento: 

unidade de empresa destinada a atividades relativas a bens, produtos, serviços e locais sujeitos às ações dos 

órgãos de vigilância em saúde; · LIX – licença de funcionamento: permissão formal do Poder Público que 

autoriza o desenvolvimento de atividade econômica com ou sem fins lucrativos no Distrito Federal; · 
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LXXVIII - Resíduos perigosos à saúde: aqueles provenientes de atividades humanas que, por sua 

quantidade, concentração, estado físico ou químico e características biológicas, sejam infectantes, 

perfurantes, radioativos, tóxicos, inflamáveis, explosivos, reativos, mutagênicos ou que apresentem risco 

potencial à saúde ou ao meio ambiente, quando tratados, armazenados, transportados, transformados ou 

manipulados de forma inapropriada, com possibilidade de provocar doenças ou mortes; 

Quanto ao licenciamento ambiental: 

A empresa, para executar as atividades compatíveis à este edital, deve estar devidamente regularizada 

junto aos Órgãos Ambientais competentes. De nada adianta a empresa indicar que tem responsável técnico, 

ou que esteja regularizado junto ao Órgão Competente conforme o item 9.1.4 do edital ou apresentar 

declaração conforme o item  9.2.1.2. Se o Órgão Ambiental julgar procedente dispensá-la do Licenciamento 

Ambiental, tudo bem, mas a empresa precisa apresentar tal dispensa de licenciamento.  

Para uma empresa estar habilitada junto à licença sanitária e ambiental competente, leva-se prazo. Não é 

rápido. Daí o órgão público exige a declaração e a empresa, principalmente em época de pandemia, não 

conseguirá apresentar tais documento até a assinatura do contrato. 

Além do mais, para que uma empresa possa cumprir todas as exigências do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde, de acordo com a RDC 306/2004 da ANVISA e a Resolução CONAMA 358/05, 

é de responsabilidade desta ou de alguma subcontratada, gerenciar, coletar, transportar, tratar e dar 

destino final das cinzas dos resíduos sólidos do Grupo “B” produzidos pela mesma. Quem fiscaliza esta 

empresa é a Vigilância Sanitária do DF e é preciso que a empresa esteja devidamente registrada lá para 

atuar neste seguimento.  

Caso ocorra qualquer problema com a empresa e a mesma não esteja devidamente licenciada, a 

responsabilidade Cívil e Criminal passa a ser também da Contratante dos Serviços e de seus Responsáveis 

legais. 

Para execução destes serviços, a empresa tem que ter na mão um Programa Operacional Padronizado 

(POP) também. Este é que direciona as atitudes e providências a serem tomadas no dia a dia.  

Outra situação é a empresa apresentar um atestado de capacidade técnica compatível com o objeto deste 

certame, sendo que os serviços estimados no atestado devem já ter sido acompanhados pelo Responsável Técnico 

da Empresa. O único modo de ver se foi acompanhado mesmo é se o atestado de capacidade técnica estiver 

devidamente registrado no conselho regional competente, conforme artigo 30 da lei de licitações 8.666/1993. 

 

Conforme já colocamos aqui, o edital, deve exigir a seguinte documentação técnica da empresa: 



          

 

 

 

 

CNPJ: 05.283.260/0001-35                                    CF/DF: 07.437.929/001-87 
 

8 
 

- CNPJ; 

- Contrato Social com finalidade igual ao objeto do certame; 

- Alvará de Funcionamento; 

- Licença Sanitária do DF e Ambiental (ou Termo Equivalente);  

- Registro do Responsável Técnico Químico ou Engenheiro Químico (junto ao respectivo conselho, CRQ 

ou CREA)); 

- Registro da Empresa (junto ao respectivo conselho); 

- Atestado de capacidade técnica devidamente registrada em nome do RT da empresa; 

- POP (Programa Operacional Padronizado); 

 

DO PEDIDO  

 

Consubstanciando-se nos princípios que regem a Administração Pública, dispostos no Art. 37, caput e inciso XXI 

da Carta magna de 1988, especialmente quanto ao princípio da isonomia e da legalidade, somados aos demais 

princípios estatuídos nas leis federais e estaduais e ao princípio da competitividade, tendo em vista melhores 

condições de contratação e, com isso, atendendo ao interesse público e á lei, a W&E SERVIÇOS TÉCNICOS 

EIRELI, requer:  

 

1) Que seja acolhida a presente Impugnação, declarando a nulidade dos itens do edital que foram 

impugnados, alterando-os na conformidade do ordenamento jurídico pátrio, com as 

solicitações/alterações dos documentos apontados, sem prejuízo dos demais solicitados e aplicáveis à 

limpeza de piscinas, com as seguintes inclusões, referentes ao subitem Habilitação do Edital: 

 

a. Comprovação por meio de atestado (s) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica, 
registrado (s) no conselho da categoria, em nome da licitante e do responsável 
técnico, que comprove (m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação; (art. 30 da lei Federal 8666/93, § 1º, inciso I) 

 

b. todos os documentos exigidos na legislação sanitária do DF, tais como 
 

- CNPJ; 

- Contrato Social com finalidade igual ao objeto do certame; 

- Alvará de Funcionamento; 

- Licença Sanitária do DF e Ambiental (ou Termo Equivalente);  
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- Registro do Responsável Técnico Químico ou Engenheiro Químico (junto ao respectivo conselho, CRQ 

ou CREA)); 

- Registro da Empresa (junto ao respectivo conselho); 

- POP (Programa Operacional Padronizado); 

 

Que, em não acolhendo a Impugnação, encaminhe á autoridade superior para apreciação e deliberação. 

Nesses termos, Pede deferimento. 

 

 

Brasília-DF, 05 de Março de 2021 

 

 

 

 

 

W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI 

CNPJ: 05.283.260/0001-35 

HUGO FLAVIO RIBEIRO SILVA. 

R.G.: M-8.080.510 SSP-MG 

Procurador e Diretor Comercial 

Fone: (61) 3363 3603 / 99975 1352 
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IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2021-SEL/GDF

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL:

IMPUGNAÇÃO PE 02/2021-SEL/GDF;

A Comissão Permanente de Licitação

A/C Sr(a). Pregoeiro(a) da SEL/GDF;

E-mail: pregao.sel@esporte.df.gov.br;

 

Vimos através deste NOVAMENTE apresentar nossas razões para a impugnação deste Pregão Eletrônico, em atendimento ao item
4.1 do Edital de n.º 02/2021-SEL/GDF, a ser realizado em  10 de Março de 2021, às 13:00 hs, cujo objeto é a “Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, tratamento e conservação, visando a manutenção das piscinas
do Complexo Aquático Claudio Coutinho, com substituição de azulejos, pisos cerâmico/pedras, incluindo todos os materiais de
consumo necessários a realização do serviço, mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades
contratadas. As manutenções das piscinas serão executadas diariamente, de segunda-feira a sábado, de acordo com as
especificações e condições descritas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A IX, que integram este Edital, em especial o Termo de
Referência constante do ANEXO I”.

Segue a impugnação em anexo, juntamente com a documentação da emprea.

POR FAVOR, CONFIRME O RECEBIMENTO DESTE E DE SEUS ANEXOS 
--

contato@ecologicdedetizadora.com.br
sex 05/03/2021 14:17

Para:Pregao SEL <pregao.sel@esporte.df.gov.br>;

 3 anexos (4 MB)

IMPUGNAÇÃO GDF SECR ESPORTES PE 2-2021 UASG 926246 PISCINAS.pdf; CONTRATO SOCIAL W&E EIRELI.pdf; PROCURAÇÃO HUGO
2020.pdf;
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Atenciosamente,

Ecologic Controle Racional de Pragas  
contato@ecologicdedetizadora.com.br
Hugo Flavio; (61) 99975 1352  
(61) 3361-6259 / (61) 3361-0078 
Whatsapp: (61) 9.9959-8353 
www.ecologicdedetizadora.com.br 

mailto:contato@ecologicdedetizadora.com.br
http://www.ecologicdedetizadora.com.br/
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