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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 009/2019 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 20/2019 

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. 

Impugnante: JOAQUIM AUGUSTO LOPES OLIVEIRA 

 

Trata-se a presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada por Joaquim Augusto Lopes 

Oliveira, opondo-se aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2019, encaminhada à 

pregoeira desta Companhia, que procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo 

deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 9.1: “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”. 

 

Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 20/2019 

está prevista para o dia 25/07/2019, e considerando-se que, na contagem de prazos, não se 

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

Pregão encerrar-se-á no dia 23/07/2019. 

 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 

23/07/2019, às 14h23min, cumprindo o que estabelece o artigo 18, do Decreto nº 5.450/2005, 

encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

Intenta, a Impugnante, averbar o Edital em apreço para “realizar a ressalva no item 5.2.4 que 
trata da qualificação técnica, excluindo a exigência do subitem “h” comprovante de registro do 
SESMT (Serviços Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho)”. 
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Para tal, alega, em síntese, que a obrigação de apresentar registro no SESMT é exigência 
ilícita e excessiva, pois afronta as normas que regem o procedimento licitatório. 

 
 

III. DO MÉRITO 

 

A área demandante do processo apresentou a seguinte consideração: 

 

“Considerando a impugnação de Joaquim Augusto Lopes da Silva, analisando-
se o seu teor, concluímos que a exigência não está apropriada no lugar onde 
se encontra no edital (habilitação técnica); de modo que deverá ser excluída, 
mantidas todas as demais condições editalícias, sem alteração de data de 
abertura da sessão, uma vez que essa adequação não afeta a formulação da 
proposta. Isso atende o Acórdão nº 597/2007 - Plenária do TCU.” 

 

IV – DA DECISÃO 

 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da impugnação interposta, por 

estar nas formas da Lei, e, quanto ao mérito, entendo pela sua PROCEDÊNCIA, de modo que 

serão ALTERADAS as informações do edital no tocante ao que foi mencionado anteriormente 

(item 5.2.4 letra “h”), mantendo-se inalterados os demais termos e condições do Pregão 

Eletrônico nº 20/2019. 

 

Deste modo, tendo em vista que a alteração não afeta a formulação das propostas, mantém-se 

a sessão pública do pregão para o dia 25 de julho de 2019, às 9h30min. 

 

São Paulo, 24 de julho de 2019. 

 

 

 

 

Fernanda Carreiro O. da Silva 

Pregoeira 


