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PREGÃO Nº 21/2021 (ELETRONICO) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003455/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISES DE ÁGUA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PERIODICIDADE E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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 dezessete dias de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 Julgamento de IMPUGNAÇÃO interposta por MARCO 
ANTONIO GODOI DO AMARAL, protocolada através de meios eletrônicos (e-mail) em 
15/09/2021 às 16:57h, devidamente acostada nos autos do processo supracitado. 
 
DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
Em resumo a impugnante acima mencionada, manifesta que o presente Edital, possui 
clausulas e exigências impertinentes, em especial à Resolução SMA nº 100, de 17 de 
Outubro de 2013, o percentual mínimo de acreditação das analises, opção exclusiva da 
administração pela certificação INMETRO e em termos gerais a frustração do caráter 
competitivo do certame, requerendo em caráter liminar 1) a suspensão do certame, até 
final decisão de modo a evitar danos e prejuízos no caso de perigo na demora e em 
atenção à fumaça do bom direito acima mencionada a corroborar os documentos anexos; 
2) Seja excluída a ilegal e injustificada exigência expressa na alínea "b" do subitem 11.1.4 
do Edital, 3) Atendimento ao prazo para análise da impugnação, nos termos do Art. 12, 
§1º, do Decreto nº 3.555, de 08/08/2.000 e 4) Se necessário, cópia integral do presente 
processo para medidas futuras, sejam elas perante órgãos fiscalizadores como o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, ou se for o caso, medidas judiciais cabíveis. 
 
DA ANALISE  
 
Com base em detida analise realizada da documentação recebida, em especial às 
indagações as quais se baseou a parte impugnante, temos a pontuar que, conforme 
manifestação subsidiária de nossa área técnica, a decisão quanto a exigência da 
comprovação dos requisitos especificados no artigo 20 da Portaria GM/MS nº 888, de 4 
de maio de 2021, será mantida, uma vez que é exigência da Vigilância Sanitária e o não 
cumprimento desta poderá causar a autarquia infrações junto ao órgão, sendo que está é 
uma exigência que sem sido disposta em todos os certames licitatórios da autarquia para 
o objeto e não houveram impugnações acerca do pedido anteriormente. Desta feita, não 
se verifica qualquer restrição brutal e desnecessária ao caráter competitivo da licitação 
vez que a administração, por meio de inclusão no Edital quanto a previsão de 
subcontratação de até 30% das análises optou assim por ampliar a competitividade entre 
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os fornecedores e não o oposto, bem como zelar pelo atendimento dos princípios básicos 
da administração pública e das leis de licitação comprovado ainda pelo fato de que 
nenhuma outra empresa ter insurgido contra o dispositivo ora impugnado,  Pregão 
Eletrônico nº 21/2021. 
 
DA DECISÃO  
 
Por todo o exposto acima, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, CONHECEM do pedido de 
impugnação interposto por meio eletrônico (e-mail) e no mérito julgam-no 
IMPROCEDENTE pelas razões acima expostas, DECIDINDO MOTIVADAMNTE a este 
tempo e ocasião, pela MANUTENÇÃO DOS TERMOS IMPUGNADOS NO EDITAL  
 
Nota – Informar-se-á para todos os fins que, por questões diversas ao mencionado no 
referido julgamento de impugnação, em especial aos termos do documento 
“ESCLARECIMENTOS II”, fica SUSPENSA a sessão marcada para o dia 20/09/2021 
para fins de retificação do Termo de Referência. 
 
Finalmente, os autos permanecem na Divisão de Suprimentos, exclusivamente “in loco” 
para vistas e cópias aos interessados, se for o caso. 
 
 
Publique-se.  
 

Amparo, 17 de setembro de 2021 
 
 
 

(assinado no original) 
 
 
 

  TAUAN TEDESCHI BUZO         RENATA DE MORAES 
        Pregoeiro                Equipe de Apoio 

 

 
 

 

 
   
PAULO RICADO CAZZO PICOLO                      PATRICK ALESSANDER MACHADO 
              Equipe de Apoio                          Equipe de Apoio 
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