
"A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP; IMPUGNAÇÃO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 28-2022; UASG 154215; A/C SR(A) PREGOEIRO(A); Vimos 

através deste apresentar nossas razões para a impugnação deste Pregão Eletrônico, de 

n.º PE 28/2022, a ser realizado às 09:00 horas do dia 06/12/2022, em atendimento ao 

item 24.1 do Edital. No processo administrativo licitatório, o edital é de fundamental 

importância, pois traz as regras que irão reger todos os atos praticados no decorrer do 

processo, vinculando a Administração Pública e os licitantes. A relevância do edital está 

consubstanciada no princípio da vinculação ao edital (arts. 3º e 45º, caput da Lei nº 

8.666/1993), que decorre do princípio da legalidade, uma vez que a 

administração/servidor público somente pode agir quando a lei permitir, de forma que 

os atos praticados durante a licitação são vinculados aos ditames legais. Por ser ato 

administrativo, o edital dever observar os ditames legais, do contrário pode ser 

declarado nulo, sendo o que se pretende demonstrar na presente Impugnação. Segue as 

razões: A licitação tem por objeto, conforme o item 01 do Edital: “contratação de 

empresa especializada em limpeza, conservação e desinfecção hospitalar com 

fornecimento de saneante hospitalar, insumos, equipamentos, mão de obra e materiais 

de higiene e resíduos para suprir as necessidades da execução dos serviços de 

higienização de ambientes administrativo e médico-hospitalar no âmbito do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Amapá (HUUNIFAP), conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.” Analisando as 

exigências do Edital, sua Qualificação Técnica diz; “9.11.1. Os critérios de qualificação 

técnica a serem atendidos pelo fornecedor deverão SER ANEXADOS 

OBRIGATORIAMENTE NO COMPRASNET 01(UM) DIA ÚTIL ANTERIOR A 

ABERTURA do pregão eletrônico, descritos a seguir” Nossas razões para solicitar a 

impugnação deste certame é que, para realização de serviços de Limpeza Hospitalar, 

precisa cumprir uma série de normativas, existindo inclusive o Manual “Vigilância 

Sanitária e Licitações Públicas”, publicado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária-ANVISA com o seguinte:  

4.2. Serviço de Higiene e Limpeza de Serviços de Saúde 

4.2.1. Definição 

É um serviço que realiza atividades de higienização dos ambientes internos e externos, 

inclusive de mobiliário e equipamentos não especializados e o gerenciamento interno de 

resíduos sólidos. 

4.2.2. Licença de Funcionamento 

Caberá à empresa proponente apresentar cópia do Alvará Sanitário vigente, expedido 

pela vigilância sanitária estadual, municipal ou do Distrito Federal. No documento 

deverá constar: “Serviço de Higiene e Limpeza de Serviços de Saúde”” (grifo nosso). 

É Interessante mencionar o que diz o Manual de “Prestação de Serviços de Limpeza 

Hospitalar” da Secretaria da fazenda do Governo do Estado de São Paulo, Item 21: 

A Nível Federal a menção da ANVISA (Autarquia Especial Federal), na qual é bem 

clara em seu Manual “Vigilância Sanitária e Licitações Públicas” a obrigatoriedade 

da apresentação da Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) nas Licitações 

Públicas para as empresas que atuam na prestação de serviços de Saúde (Serviços de 

Higiene, Limpeza de Serviços de Saúde). 



O Alvará Também será exigido para  armazenamento e manuseio de produtos químicos 

(que é exigido na contratação em questão) conforme  a RDC nº 52/2009 da Anvisa que 

em seus art. 9º e 10º, o seguinte: “Art. 9º As instalações da empresa especializada são de 

uso exclusivo, sendo vedada a instalação do estabelecimento operacional em prédio ou 

edificação de uso coletivo, seja comercial ou residencial, e em áreas adjacentes a 

residências ou locais de alimentação, creches, escolas e hospitais, atendendo às 

legislações relativas à saúde, segurança, ao ambiente e ao uso e ocupação do solo 

urbano. Art. 10 As instalações operacionais devem dispor de áreas específicas e 

adequadas para armazenamento, diluição ou outras manipulações autorizadas para 

saneantes desinfestantes e vestiário para os aplicadores, com chuveiro e local para 

higienização dos EPI”. Deflui-se que para a licitante ser habilitada para o item nº 01, a 

empresa precisa estar em dia com as licenças e certidões necessárias para o exercício da 

atividade no Distrito Federal, bem como atender às exigências dos art. 9º e 10 da RDC 

nº 52/2009 da Anvisa. É obrigatório, portanto, que a licitante vencedora tenha 

instalações apropriadas para armazenamento, diluições de produtos e higienização dos 

funcionários. Essa situação impede, inclusive, o exercício do poder de polícia pela 

vigilância sanitária do AP, que não terá condições de verificar se a licitante vencedora 

está de acordo com a RDC nº 52/2009 e a Legislação local para o cumprimento do 

contrato. Caso este Órgão Público contrate alguma empresa que não esteja regularizada 

nesta capital, estará cometendo infração sanitária, pois o Órgão Competente para 

fiscalizar os transportes manuseio e diluição no AP é a Vigilância Sanitária do AP. Se 

houver qualquer problema de intoxicação ou algo do tipo, a Vigilância notifica a 

empresa se a mesma estiver licenciada. Se não estiver licenciado, o problema recai 

também sobre o contratante, que contratou uma empresa não habilitada para os serviços.  

Lembramos que existe uma legislação específica para os serviços de manuseios, 

transporte e diluição, que é a RDC 52/2009 da ANVISA (ANEXO), que dentre outros 

exige: - CNPJ; - Contrato Social; - Alvará de Funcionamento; - Licença Sanitária do DF 

e Ambiental (ou Termo Equivalente); - Registro do Responsável Técnico (junto ao 

respectivo conselho); - Registro da Empresa (junto ao respectivo conselho); - POP 

(Programa Operacional Padronizado); - Comprovante de descarte de embalagens (com 

documento comprobatório) - CVV veicular, emitido pela Vigilância Sanitária para 

transporte de produtos saneantes domissanitários; Além disto, a empresa precisa 

comprovar que tem realmente um corpo técnico qualificado para a execução dos 

serviços. Lembramos que os funcionários, precisam estar devidamente registrados na 

empresa, não podendo portanto os mesmos serem “free lancers”. Se a empresa possui 

realmente este O DECRETO FEDERAL Nº 8.077, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, que 

regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento 

sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos 

produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, diz: DAS 

CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS Art. 2º O exercício de 

atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1º da Lei nº 6.360, de 

1976,dependerá de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e 

de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em 



regulamento desses órgãos. Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as 

respectivas categorias de produtos a elas relacionados constarão expressamente da 

autorização e do licenciamento referidos no caput. Art. 3º Para o licenciamento de 

estabelecimentos que exerçam atividades de que trata este Decreto pelas autoridades dos 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, o estabelecimento deverá: I - possuir 

autorização emitida pela Anvisa de que trata o caput do art. 2º ; II - comprovar 

capacidade técnica e operacional, e a disponibilidade de instalações, equipamentos e 

aparelhagem imprescindíveis e em condições adequadas à finalidade a que se propõe; 

III - dispor de meios para a garantia da qualidade dos produtos e das atividades 

exercidas pelo estabelecimento, nos termos da regulamentação específica; IV - dispor de 

recursos humanos capacitados ao exercício das atividades; e V - dispor de meios 

capazes de prevenir, eliminar ou reduzir riscos ambientais decorrentes das atividades 

exercidas pelo estabelecimento que tenham efeitos nocivos à saúde. Art. 4º Os 

estabelecimentos terão licenças sanitárias independentes, mesmo que localizados no 

mesmo Município ou no Distrito Federal e pertençam a uma só empresa. 

Logo pedimos a retificação do edital e que seja incluído o Alvará da Vigilância 

Sanitária na qualificação técnica, conforme exposto anteriormente e conforme 

legislação vigente. 

Nesses termos, pede deferimento.  

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2022. 
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