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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: TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 

 

Trata-se a presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Taff Serviços 

Especializados EIRELI, 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 

19/07/2019, às 16h20min, cumprindo o que estabelece o artigo 18, do Decreto nº 5.450/2005, 

encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante em análise ao instrumento alega que: 

 
“Ao analisar o Edital em epígrafe observam-se disposições que atentam contra 
os princípios da legalidade e da competitividade, podendo, por esta razão, 



  
 

2 

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. 
 
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 dá 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.  
 
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”.  

 

III. DO MÉRITO 

 

A área demandante do processo apresentou as seguintes considerações: 

 

1 - A Área demandante analisou os termos da impugnação ao edital do pregão 
eletrônico nº 20/2019, ofertada pela empresa TAFF SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS. 
 
2. Consideramos que a empresa impugnante está correta em sua análise, ou 
seja, a partir da vigência da Portaria CVS-1, de 02/01/2018, artigo 6, 
considerando o Anexo III, o "estabelecimento prestador de serviços de limpeza 
de caixas d'água e caixas de gordura" não estão sujeitos ao licenciamento pela 
Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. 
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Portanto, nestas condições solicitamos à SELIC que acate as razões 
constantes da impugnação ofertada, mas, considerando que a exclusão da 
letra "f", do item 5.2.4, bem como do item 11.2 não afeta a formulação dos 
lances, quantidade, deverá ser mantida a data da Sessão de abertura 
(25/07/2019 às 09:30). 

 

 

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, 

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, 22 de julho de 2019. 

 

 

 

 

Fernanda Carreiro O. da Silva 

Pregoeira 


