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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 está previsto para o dia 08/04/2021 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 encerrou no dia 06/04/2021. 

 

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

26/03/2021, cumprindo o que estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, 

encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA.  

 

Importante ponderar que o julgamento do recurso ocorreu somente na data de 07/04/2021 

em razão da antecipação dos feriados municipais decretados no período de 26/03/2021 até  

04/04/2021. Diante disso, o documento contestatório apenas pode ser recepcionado pela 

Ceagesp no dia 05/04/2021, data em que retornou às suas atividades administrativas.  

 
 
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: 

 
a) Ilegalidade de exigência na alínea e.3), da cláusula 8.2.3, do Edital:  “registro junto a 

ANVISA, com emissão de REBLAS”, usando como fundamento a Resolução nº 463, isso 
porque nos esclarecimentos em forma de Perguntas e Respostas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, foi esclarecido que  os laboratórios que realizam análises de água 
potável ou análises em água para consumo humano não podem ser habilitados na REBLAS. 



  
 

2 | P á g i n a  

b) Exclusão da letra e.4) item 8.2.3 do edital,” e.4) Certificado de Acreditação segundo a 
ISO/IEC 17025:2005 para evidenciar a acreditação do laboratório junto ao INMETRO, bem 
como cumprir a Resolução da Secretaria de Meio Ambiente SMA nº 100, de 17 de outubro 
de 2013, referente as exigências para os resultados analíticos incluindo-se a amostragem”  
por não existir embasamento legal para sua exigência; 

 
b) 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. 
 

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:  “Após consulta ao DEJUR (e-mail anexo), a pedido do 
gerente do DEINT, informo: 
1) Tendo em vista da comprovação pela impugnante, por meio de esclarecimento da 
ANVISA por meio de Perguntas e Respostas sobre a RDC nº 390/2020 (item 4.6 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/laboratorios/arquivos/faq-rdc-390-2020.pdf ) fica 
claro que, realmente, a emissão do REBLAS não é exigida para serviços de análise de água 
para consumo humano, estando apenas obrigados à tal habilitação os laboratórios analíticos 
que prestam serviços de controle de qualidade em lotes de produtos acabados sujeitos ao 
controle sanitário. Como os serviços de análise de água para consumo humano estão fora 
do escopo da REBLAS, deve portanto a exigência da emissão junto à REBLAS ser retirada 
do edital. 
Portanto, o pedido do item 1 da impugnação tem pertinência somente com relação a 
REBLAS, devendo ser mantidas nos itens "8.2.3.e.3)" e "12.2.3.c" as exigências de 
"Acreditação  do  Laboratório  junto  ao  INMETRO,  conforme  Norma  ABNT  NBR 
ISO/IEC 17025:2005" e "registro no Conselho de Classe (CRQ ou outros), vide 
Resolução nº 463.". O Termo de Referência também menciona o REBLAS no item "8.b", 
devendo também ser retirado somente quanto a REBLAS. 
 
2) Quanto ao pedido 2, deve ser mantido o item e.4., já que a Resolução SMA nº 100/2013 é 
justamente a garantia à CEAGESP de que os laudos analíticos serão ser emitidos e 
realizados por laboratórios acreditados, nos parâmetros determinados segundo a 
Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
 
3)  Quanto ao pedido 3, já consta tal exigência de acreditação junto ao INMETRO nos itens 
"8.2.3.e.3)" e "12.2.3.c", que serão objeto de retirada de exigência de emissão junto à 
REBLAS.” 
 
Foi realizada ainda consulta ao departamento jurídico da Ceagesp que resumidamente 
apresentou o seguinte pronunciamento: “..... análise da RDC 390 e, a princípio, de fato a 
impugnação é procedente quanto ao REBLAS. Isso porque, a resolução em questão trata 
dos procedimetnos para habilitação no REBLAS e o credencimento de laboratório que 
realizam análise de produtos acabados sujeitos a vigilância sanitária, o que leva a conclusão 
de que a análise de água de poço não entraria nesta obrigação. No presente caso, não há 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/laboratorios/arquivos/faq-rdc-390-2020.pdf
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lei que determine aos laboratórios que analisam água para consumo humano que integre a 
REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), salvo se a água for 
envasada, razão pela qual entendo, que salvo outra legislação não informada, tal exigência 
poderia ser afastada.” 
 
Frente aos argumentos apresentados pela área demandante da contração à quem cabe 

definir os parãmetros técnicos da contratação, lastreado pela consulta ao departamento 

jurídico da Cia., que bem entendeu, ser necessário afastar a exigência de emissão junto ao 

REBLAS previsto no item 8.2.3 letra “e.3” . Decido pela retificação do edital com exclusão da 

exigência REBLAS, assintindo portanto razão à pretensão da impugnante nesse quesito. 

 

Quanto a análise das alegações apresentadas pela impugnante nas letras b) e c) do 
título II – Das razões acima elencado, tais questões não merecem ser alteradas, pois 
não há violação legal ou normativa, tampouco afronta aos princípios administrativos e 
aos princípios que regem as licitações, em especial. 
 
O procedimento licitatório em curso observa todas as diretrizes legais e suas exigências 
editalícias se encontram em perfeita consonância com a legislação ambiental. E, 
afastando o entendimento da empresa impugnante, a Ceagesp observou, dentre outras 
diretrizes, a Decisão de Diretoria nº 310/201/E/C/I, de 21 de outubro de 2014, da 
CETESB, segundo o qual somente serão aceitos dados de amostragem de águas 
subterrâneas em poços de monitoramento quando realizados por laboratórios 
acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, sendo que a 
Portaria MS nº 2.914/2011 não proibiu a Administração Pública de exigir a acreditação 
junto ao INMETRO quando dos seus procedimentos licitatórios, por forma do princípio 
da sustentabilidade ambiental. 
 
Nas palavras de Marçal Justen Filho, "o desenvolvimento nacional sustentável significa 
o crescimento econômico norteado pela preservação do meio ambiente. Portanto, a 
licitação deve ser estruturada de modo a promover o crescimento econômico nacional 
em termos compatíveis com a proteção ao meio ambiente", em Curso de Direito 
Administrativo, Revista dos Tribunais, 2016, a ser observado por todas as esferas do 
Poder. 
 
Ademais, outro instrumento normativo que orienta a diretriz do edital é a Resolução 
SMA nº 100. 
 
Sendo assim, de acordo com o parecer da área demandante, com exceção do item 
8.2.3 letra “e.3”, todas as demais 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 PROCEDENCIA PARCIAL, 

vez que diante dos argumentos apresentados pela impugnante faz-se necessário a 

retificação do item 8.2.3 letra “e.3” do edital, mantendo-se inalterados os demais termos e 

condições do Pregão Eletrônico nº 10/2021. 
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Deste modo o certame será suspenso para readequação do edital no item ora 

mencionado. 

 

 

São Paulo, 07 de abril de 2021. 

 

 

Maria Valdirene R. S. Carlos 
Pregoeira 


