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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E 

ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP. 

 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019. 

PROCESSO: Nº 009/2019 

Parte Interessada:  COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE 

SÃO PAULO - CEAGESP 

DATA DE ABERTURA: 25/07/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e 

desinfecção dos reservatórios e caixas d’água do ETSP -  Entreposto Terminal de São 

Paulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Tempestivamente a empresa TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com 

sede na Rua Guaiana Timbo, nº 252, bairro: Parque Santa Madalena, cidade e Estado 

de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.558.192/0001-38, por seu representante 

legal infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença desse i. Pregoeiro apresentar 

IMPUGNAÇÃO CONTRA EDITAL pelos fatos e fundamentos que passa a expor:  

 

Ao analisar o Edital em epígrafe observam-se disposições que atentam contra 

os princípios da legalidade e da competitividade, podendo, por esta razão, afastar 

interessados neste Pregão e consequentemente impedir que a CEAGESP contrate a 

proposta mais vantajosa.  

 

É com o objetivo de garantir a eficácia e legalidade do certame que a licitante 

propõe alterações do instrumento convocatório.  
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No presente edital, item 5.2.4, “Documentação relativa à Qualificação Técnica”, 

subitem “f” exige o seguinte:  

 

“f) Declaração, em papel timbrado da empresa licitante, com firma 

reconhecida, afirmando que possui condições de entregar, antes da 

assinatura do Contrato, Licença ou alvará para funcionamento expedido 

pela Vigilância Sanitária, conforme subitem 11.2 do Edital.” 

 

De acordo com a Vigilância Sanitária, por meio da Portaria CVS nº 1, de 2 de janeiro 

de 2018 onde está:  

 

“Disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – Sevisa, o 

licenciamento dos estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes de radiação 

ionizante, e dá providências correlatas.” 

 

Em seu Art. 6 define: 

 

“Art. 6º Ficam dispensados, atualmente, de Licença de Funcionamento os 

estabelecimentos relacionados no Anexo III desta portaria, apesar de constarem 

originalmente na tabela CNAE do IBGE e estarem sujeitos à atuação da Vigilância 

Sanitária.” 

 

De acordo com a classificação de CNAE, o serviço de limpeza e higienização de 

caixas d’água, se da pelo número 8129-0/00 “ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE “, onde em a definições se enquadra em 

“Estabelecimento prestador de serviços de limpeza de caixas de água e caixas de 

gordura. “ 

 

Demonstrado no Anexo III da Portaria da SIVISA, em sua página 154/270, informando 

que tal atividade está dispensada de licenciamento.  
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Desta forma a exigência contida no edital é irregular, vez que a Vigilância Sanitária 

não licencia tal objeto, logo não há alvará para o objeto desta licitação por meio do 

CVS. 

 

DO PEDIDO: 

 

Pedimos que seja excluída o subitem “f” do item 5.2.4, “Documentação relativa à 

Qualificação Técnica”. 

 

 

São Paulo, 19 de julho de 2019. 

 

 

 

Rodrigo Tafner Moura Silva 

RG: 48.998.684-5 

CPF: 403.471.438-73 

Representante Legal 
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