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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 069/2020 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2021 

Objeto: Contratação de Serviços – Tratamento, Controle e Monitoramento da Qualidade de 
Água dos Sistemas e Soluções Alternativas de Abastecimento para consumo em Diversos 
Entrepostos do Interior, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

Impugnantes:  ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

 

Trata-se a presente decisão sobre a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Acqua 

Boom Saneamento Ambiental Ltda encaminhada à Pregoeira desta Companhia, a qual 

procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) 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° 

10/2021 estava previsto inicialmente para o dia 23/06/2021 e considerando que, na 

contagem de prazos, não se computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para 

impugnar o ato convocatório do Pregão encerrava-se no dia 18/06/2021.  

 

A Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 16/06/2021, cumprindo o que 

estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, encontrando-se, portanto, 

TEMPESTIVA.  

 

Os assuntos abordados na impugnação foram submetidos à área demandante da 

contratação e em razão da complexidade das questões decidiu-se pela Suspensão do 

certame  para melhor decisão dos pontos pleiteados pela empresa Acqua Boom. 

 

O julgamento do recurso ocorreu em de 25/06/2021 em razão do certame que estava 

suspenso ter sido reativado nessa data.  

 

A nova data da abertura do certame está agendada para ocorrer no dia 13/07/2021 às 

09h30m. 

 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante, em análise ao instrumento convocatório, identificou supostas ilegalidades que 

ofendem o caráter competitivo do certame. 

 

Alega, em síntese, as seguintes irregularidades contidas no Edital: 
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a) Irregularidade na alínea e.4), da cláusula 8.2.3 do Edital, ao exigir que a empresas 
licitantes devam cumprir a Resolução da Secretaria de Meio Ambiente SMA nº 100, de 17 de 
outubro de 2013, referente  a  resultados  analíticos  incluindo-se  a  amostragem;  pois  não  
há  embasamento  legal para exigir o referido cumprimento da Resolução da Secretaria de 
Meio Ambiente SMA nº 100, de 17 de outubro de 2013; por consequência, igualmente seja 
excluída a exigência expressa na alínea “d”, da cláusula 12.2.3., do Edital.. 
 
b) Excesso na exigência de o laboratório vencedor possuir 100% de acreditação em 
relação à ABNT ISO/IEC 17025:2005; 

 
c) Irregularidade na cláusula  5.17,  do  Anexo  I,  do  Edital,  que estabelece não haver  a 
subcontratação  do serviço, exceto para o laboratório vencedor que não possuir todas as 
acreditações em relação à  ABNT  ISO/IEC  17025:2005,  caso  em  que  serão  aceitos,  no  
mínimo  70%  dos  parâmetros acreditados, podendo subcontratar os serviços de análise em 
até 30% do total; 

 
d) Falta de exigência dos laboratórios interessados em participar do presente certame que 
os mesmos possuam  acreditação  junto  ao  INMETRO  de  acordo  com  os  requisitos  da  
Norma  ABNT  NBR ISO/IEC 17025:2005 e os observem quanto aos parâmetros solicitados, 
inclusos os parâmetros de análises, pois é o que a lei estabelece. 

 
 

Em face das supostas restrições argumentadas, a impugnante requer a retificação do Edital, 

nestas questões. 

 

 

III. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

As questões alegadas pela impugnante, por referirem-se à assuntos de ordem técnica, 
foram submetida à apreciação da área demandante da contratação, DEINT – 
Departamento de Entrepostos do interior, que  através de e-mail enviado à SELIC no dia 
07/04/2021, assim se manifestou:   
 

“Saliento que as solicitações da licitante já foram decididas como improcedentes pelo 
edital anterior. Portanto replicarei as respostas, complementando, se for o caso: 
Pedido 1) Seja excluído da alínea e.4), da cláusula 8.2.3 do Edital, que a empresas 
licitantes devem como cumprir a Resolução da Secretaria de Meio Ambiente SMA nº 
100, de 17 de outubro de 2013,referente  a  resultados  analíticos  incluindo-se  a  
amostragem;  pois  não  há  embasamento  legal para exigir o referido cumprimento 
da Resolução da Secretaria de Meio Ambiente SMA nº 100, de 17 de outubro de 2013; 
por consequência, igualmente seja excluída a exigência expressa na alínea “d”, da 
cláusula 12.2.3., do Edital.  
RESPOSTA: A Resolução SMA nº 100/2013 é uma determinação da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente de São Paulo e por isso deve ser cumprida, além de ser a 
garantia à CEAGESP de que os laudos analíticos serão emitidos e realizados por 
laboratórios acreditados, nos parâmetros determinados segundo a Norma ABNT NBR 
ISO/IEC 17025.  
Seu artigo 2 prevê:  "Os laudos analíticos submetidos à apreciação dos órgãos 
integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 
Naturais - SEAQUA, que contêm os resultados de ensaios físicos, químicos e 
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biológicos referentes a quaisquer matrizes ambientais, deverão ser emitidos e 
realizados por laboratórios acreditados, nos parâmetros determinados segundo 
a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, pela Coordenação Geral de Acreditação - 
CGCRE do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO ou 
por outro organismo internacional que faça parte de acordos de reconhecimento 
mútuo, do qual a Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE seja signatária. " 
 
Pedido 2) Seja excluída a exigência de o laboratório vencedor possuir 100% de 
acreditação em relação à ABNT ISO/IEC 17025:2005. 
RESPOSTA: A Resolução SMA nº 100/2013 prevê que os resultados de ensaios 
físicos, químicos e biológicos referentes a quaisquer matrizes ambientais, deverão 
ser emitidos e realizados por laboratórios acreditados, nos parâmetros 
determinados segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.  
Nesta Resolução, está previsto em seu artigo 3º, inciso II, que as exigências de 
acreditação estabelecidas no artigo 2º também serão aplicadas às atividades de 
amostragem referentes à matriz ambiental de água para consumo humano. 
 
Pedido 3) Seja  excluído  da  cláusula  5.17,  do  Anexo  I,  do  Edital,  que  não  
haverá  subcontratação  do serviço, exceto para o laboratório vencedor que não 
possuir todas as acreditações em relação à  ABNT  ISO/IEC  17025:2005,  caso  em  
que  serão  aceitos,  no  mínimo  70%  dos  parâmetros acreditados, podendo 
subcontratar os serviços de análise em até 30% do total.  
RESPOSTA: A subcontratação é uma  medida  excepcional para  o adimplemento  da  
obrigação que  pode  ser  fixada facultativamente pelo  administrador, segundo  seu  
juízo  de conveniência  e  oportunidade, condicionada,  ainda, aos limites   
previamente ponderados e estabelecidos desde a elaboração do instrumento 
convocatório da licitação, tudo conforme estabelecem os artigos 78 da Lei nº 
13.303/2016. 
 Artigo 78 -O contratado,  na execução  do  contrato,  sem  prejuízo  das  
responsabilidades contratuais  e  legais,  poderá  subcontratar  partes  da  obra,  
serviço  ou  fornecimento,  até  o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública 
ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame.” 
Frisa-se, no  entanto, que de forma  geral, a regra é pela impossibilidade do 
contratado transferir ou ceder a  terceiros a execução das prestações que lhe 
incumbem, haja vista os riscos incorridos pela Administração em receber uma 
prestação  mal  executada, isto considerando que se o licitante não dispõe de 
condições para executar a prestação, via de regra, não pode sequer ser habilitado. 
Conforme pode-se verificar no artigo acima transcrito, é autorizado à Administração, 
em cada caso, avaliar a conveniência e oportunidade em permitir a subcontratação, 
respeitados limites predeterminados no edital. Assim, visando ampliar a concorrência, 
o instrumento convocatório do pregão eletrônico 10/2021, não se limitou a proibir a  
subcontratação, mas sim ampliou os potenciais interessados na contratação 
permitindo que esses caso não tenham condições  técnicas de executar diretamente 
todo o serviço englobado na contratação possam fazê-lo em parceria em outra  
empresa, desde que estas realizem somente o equivalente à 30% do serviço a ser 
executado, pois através desse percentual os riscos da subcontratação mal executada 
são diminuídas no contrato em seu aspecto global. 
 
Pedido 4) Seja exigido dos laboratórios interessados em participar do presente 
certame que os mesmos possuam  acreditação  junto  ao  INMETRO  de  acordo  
com  os  requisitos  da  Norma  ABNT  NBR ISO/IEC 17025:2005 e os observem 
quanto aos parâmetros solicitados, inclusos os parâmetros de análises, pois é o que a 
lei estabelece. 
RESPOSTA: No Edital já está previsto o que a Lei permite.” 
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Sendo assim, de acordo com o parecer da área demandante todas as condições do 
edital devem permanecer inalteradas. 
 

 

IV – DA DECISÃO 

 

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

estar nas formas da Lei, mas, quanto ao mérito, decido pela sua IMPROCEDÊNCIA,  

mantendo-se inalterados todos os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 10/2021. 

 

Deste modo, o pregão será retirado da suspensão com a devolução da contagem dos 

prazos para abertura do certame, qual seja o dia 13 de julho de 2021, às 09h30min. 

 

 

São Paulo, 25 de junho de 2021. 

 

 

Maria Valdirene R. S. Carlos 
Pregoeira 

 

 

 

 


