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Luis Eduardo Magalhães/BA, 01 de julho de 2021. 

 

Considerando o Edital de licitação – Pregão Presencial n° 044/2021, Processo 

Administrativo nº 293/2021, referente a contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de limpeza e higienização de caixas d’água; 

Considerando o item “9.2.3. Quanto à Qualificação Técnica”; 

Considerando subitem 9.1.3.2.1, que determina que o Responsável Técnico 

deve ser Engenheiro Sanitarista ou Quimico; 

Considerando que o setor de Vigilância Sanitária de Luis Eduardo Magalhães é 

responsável pela fiscalização e regularização das empresas do setor de 

limpeza e higienização de caixas dagua e reservatórios; 

Considerando que a Vigilância Sanitária de Luis Eduardo Magalhães utiliza da 

legislação federal, estadual e municipal, assim como resoluções do Ministério 

da Saúde, ANVISA, NRs, entre outros, para a devida adequação dos 

responsáveis técnicos das empresas de higienização e limpeza de caixa 

d’água e reservatórios; 

Considerando que a empresa Texeira & Silva Dedetizadora, Higienização e 

Limpeza Ltda, juntamente com seu responsável técnico, estão devidamente 

regularizados junto à Vigilância Sanitária de Luis Eduardo Magalhães, 

conforme Alvara da Vigilância nº 1100/2020 – valido até 23/07/2021. 

Considerando que a empresa Texeira & Silva Dedetizadora, Higienização e 

Limpeza Ltda possui como responsável técnico um profissional Tecnico em 

Agropecuária registrado e regular em seu conselho de classe,; 



E considerando que a Vigilância Sanitária Municipal, fundamentada na 

legislação e normas vigentes, fiscalizou e certificou a regularidade do 

Responsável Técnico e da empresa Texeira & Silva Dedetizadora, 

Higienização e Limpeza Ltda, atraves da emissão do Alvará supracitado. 

 

A empresa Texeira & Silva Dedetizadora, Higienização e Limpeza Ltda vem 

solicitar a impugnação do Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 044/2021, 

no intuito de que o item 9.1.3.2.1 seja revisado e adequado à legislação 

vigente. Legislação esta que serve de fundamentação para a Vigilância 

Sanitária Municipal no procedimento de regularização de empresas (e seus 

devidos responsáveis técnicos) que prestam serviço de Higienização e 

Limpeza de caixas d’água e reservatórios. 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Peço deferimento. 
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