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PREGÃO Nº 40/2022 (ELETRONICO) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006962/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PERTENCENTES AO SAAE. PELO 
PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA FINS DE ANÁLISE E 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Autarquia do 
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, situada na Rua José Bonifácio, 300 – Centro, 
reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, para proceder a análise e em seguida deliberar sobre a 
IMPUGNAÇÃO interposta pela TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, nos termos do 
processo em epigrafe. 

DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
Em resumo a empresa supracitada manifesta que o presente Edital, possui eventuais condições 
irregulares, em especial à exigência de atestado de capacidade técnica com acervo no conselho 
Regional de Engenharia (CREA) e que no mérito seja retirada a exigência de apenas ser aceito 
atestados registrados no CREA e abranger aos outros conselhos, tal como o CRQ, que segundo a 
impugnante também podem assumir responsabilidade técnica para o objeto desta licitação. 

DA ANALISE  
 
Com base em detida analise realizada da documentação recebida, em especial às indagações as 
quais se baseou a empresa supracitada para impugnar, temos a pontuar que, considerando o 
escopo da presente licitação, bem como por subsidio recebido pela Gerencia de Operações 
(área solicitante), e visando ampliar a competitividade entre os fornecedores, zelar pelo 
atendimento dos princípios básicos da administração publica e das leis de licitações, atreladas à 
necessidades operacionais compatíveis à esta autarquia e municipalidade, o pregoeiro e equipe 
de apoio, compactuam por UNANIMIDADE pela revisão dos termos apontados pela empresa 
acima, constantes do Edital onde aplicáveis, sendo: 

DE: 
5.28 Apresentar junto aos documentos de habilitação Atestado de Capacidade Técnica 
Operacional para execução dos serviços similares a serem contratados devidamente acervados 
no Conselho Regional de Engenharia (CREA). 
 
PARA: 
5.28 Apresentar junto aos documentos de habilitação Atestado de Capacidade Técnica 
Operacional para execução dos serviços a serem contratados, devidamente sob a inspeção de um 
técnico ou engenheiro de segurança do trabalho. 
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DA DECISÃO  

Por todo o exposto acima, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, DECIDEM pelo 
CONHECIMENTO da impugnação interposta por meio eletrônico (e-mail), e que no mérito 
é julgada como PROCEDENTE, bem como que seja publicado EDITAL RETIFICADO 
(conforme minuta aprovada constante dos autos), nos termos deste parecer. PUBLIQUE-
SE. 

 

Amparo, 18 de janeiro de 2023 

 

 

TAUAN TEDESCHI BUZO            PAULO RICARDO CAZZO PICOLO 
              Pregoeiro                        Equipe de Apoio (membro substituto) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
RENATA DE MORAES 

Equipe de Apoio 
 
 
 
 

(assinado no original) 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/

