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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

Processo administrativo: 054/2018 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 37/2018 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, 

conservação, higienização e de apoio operacional, com fornecimento de 

materiais/equipamentos e mão de obra, visando atender as necessidades dos 

Entrepostos de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, 

conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

Impugnante: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 

 

 

Trata-se a presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa PAINEIRAS 

LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, opondo-se aos termos do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 37/2018, encaminhada à pregoeira desta Companhia, que procedeu a análise 

e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

O aviso de licitação referente o Pregão Eletrônico n° 37/2018 foi publicado, no Diário Oficial 

da União, em 24/10/2018, com abertura prevista para o dia 12/11/2018. De acordo com o 

subitem 9.1 do Edital, “Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa, poderá impugnar o presente Edital, na forma 

eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br.” Considerando que não se computa 

o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato convocatório do Pregão 

encerrar-se-ia no dia 08/11/2018.  

 

A presente impugnação veio por e-mail, à SELIC - Seção de Licitações, no dia 08/11/2018, 

às 10h27, e cumpriu o que estabelece o artigo 18, do Decreto nº 5.450/2005, encontrando-

se, portanto, TEMPESTIVA. 

 

 

II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA: 

 

A empresa interessada impugna, em suma, as seguintes questões: 

 

1. A impugnante considera que há um vício no objeto do certame onde descreve que o 
termo “apoio operacional” envolve conglomerado de atividades que em nada se 
assemelham com os serviços de limpeza e conservação predial; 
 
2. Exigência da comprovação e experiência anterior na prestação de serviços de 
terceirização. Onde há exigência descabida de capacidade anterior de gerenciamento de 
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serviços de limpeza, uma requisição diversa a do propósito do objeto da licitação, onde 
pretende se contratar a empresa que execute os serviços de limpeza e conservação, 
além das atividades de apoio operacional, não apenas os gerencie. 
 
3. Exigência de experiência mínima de 03 (três) anos na prestação de serviços de 
Terceirização, sem especificar o serviço exigido, possibilitando a apresentação de 
qualquer tipo de atestado de prestação de serviço terceirizado. 
 
4. Imposição de atividades estranhas ao objeto e desvio de função: o Termo de 
Referência descreve atividades que serão executados pela contratada que não condiz 
com as funções dos profissionais. Os contratados serão das funções de: Encarregado de 
Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Jardineiro. Porém, na descrição das atividades consta 
serviços como Pintura Predial, Remoção de aves e animais mortos e Carga, Descarga e 
Suporte na troca de extintores, além dos serviços de copa, cozinha e café. 
 
5. Conflito jurídico entre a intenção da contratação e a exigência documental que revela 
a ausência de legalidade do certame. As empresas que participariam do certame 
poderiam comprovar a capacitação de uma pequena parcela do objeto pretendido, para 
realizar um futuro conglomerado de serviços que vai muito além daquilo que transcreve o 
objeto da licitação. 

 
 
III. DA ANÁLISE: 
 
A partir da análise das alegações citadas pela impugnante, e de acordo com a  
manifestação da área técnica (DEINT), constatou-se que para se alcançar os objetivos da 
contratação será necessário realizar as seguintes adequações no edital: 

1) Alteração na Definição do Objeto para: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização, com 
fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra visando atender as 
necessidades dos Entrepostos de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e 
Sorocaba. 

2) O termo “gerencia ou gerenciou” prestação de serviços compatíveis ao objeto licitado 
está de acordo com a IN 05/2017. O termo gerenciar não é interpretado da maneira 
que a empresa impugnante entende, aqui refere-se à capacidade da empresa que 
realizará a prestação de serviços organizar-se administrativamente para atender uma 
certa quantidade de postos. 

3) A exigência de 03 (três) anos na Prestação de serviços Terceirizados será alterado 
para cumprir o estabelecido no item 10.7 do ANEXO VII-A 

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO da IN 
05/2017. O texto passará a ter a seguinte redação:  

5.2.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica: a.1) comprovar experiência 

mínima de 03 (três) anos na prestação de serviços de terceirização compatíveis com o 

objeto licitado, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste 

pregão;  
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4) O Anexo I – Termo de Referência, foi adequado para retirar as atividades 
impertinentes com as funções de limpeza, bem como excluir os serviços de Apoio 
Operacional, conforme abaixo relacionado: 

4.1.Alteração no texto referente ao subitem 5.2.3.1, alínea “a” para Pintar as guias, 
faixas, sinalização de solo e postes. Fundamentado na Convenção Coletiva de 
Trabalho – SINDVERDE.  

4.2.Exclusão da alínea “b” do subitem 5.2.4.1 referente a remoção de aves e animais 
de pequeno e médio porte que forem encontrados mortos nas dependências dos 
entrepostos; 

4.3. Exclusão do item 5.3 – Serviços de Apoio Operacional; 

4.4. Exclusão da alínea “m” do subitem 5.4.1 referente aos serviços de copa, cozinha 
e café.  

 

5) Foram retiradas do Edital todas as atividades referente ao Serviço de Apoio 
Operacional, restando somente atividades pertinentes ao Serviço de Conservação e 
Limpeza. 

 
IV – DA DECISÃO: 

 

Conclui-se, a partir de todo exposto, que os argumentos apresentados são suficientes para 

conduzir a modificação e/ou correção do edital; ACEITANDO-SE A IMPUGNAÇÃO 

apresentada pela empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., alterando-

se o edital, que será republicado e seus prazos recontados e informados aos interessados 

oportunamente. 

 

São Paulo, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 


