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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’AGUA PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 
Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 11h40, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de 

Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa  TAFF SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI referente à licitação em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTO 

Tendo em vista o interesse na participação do pregão eletrônico nº 22/2021 que tem como objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS questionamos o seguinte: 
  
1. No item 8a da página 15 exige o seguinte:  
"a) Apresentar cópia de licença/ Alvará de funcionamento e funcionamento ambiental emitida pelo Ministério da Saúde – ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) através da Resolução – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009, que "dispõe sobre o funcionamento de 
empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências"." 
Porém conforme consta no próprio texto a documentação exigida se dá apenas para o serviço de controle de vetores e pragas urbanas, o que 
não abrange o serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água. 
Como demonstrado pela Sivisa – SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, por meio da Portaria CVS nº 1, de 2 de janeiro 
de 2018, em seu Art. 6 define: 
"Art. 6º Ficam dispensados, atualmente, de Licença de Funcionamento os estabelecimentos relacionados no Anexo III desta portaria, apesar 
de constarem originalmente na tabela CNAE do IBGE e estarem sujeitos à atuação da Vigilância Sanitária." 
De acordo com a classificação de CNAE, o serviço de limpeza e higienização de caixas d'água, se dá pelo número 8129-0/00 "ATIVIDADES 
DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE", onde em sua definição se enquadra em "Estabelecimento prestador de serviços 
de limpeza de caixas de água e caixas de gordura. " 
Demonstrado no Anexo III da Portaria da SIVISA, em sua página 154/270, informando que tal atividade está dispensada de licenciamento. 
Sendo assim para o serviço de limpeza de caixa d'água não existe alvará de funcionamento emitido pela vigilância sanitária. 
Então questionamos: Para participação do LOTE 1, limpeza de caixa d'água podemos desconsiderar a exigência do subitem "a" do 
item 8 na página 15? 
 
RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 

A Portaria CVS nº 1, de 2 de janeiro de 2018 foi analisada e realmente consta em seu anexo III - estabelecimentos não sujeitos ao 
licenciamento pela vigilância sanitária. 
Consta no seu Agrupamento 60 - Controle de pragas urbanas e serviço de esterilização e inclui os CNAE 8122-2/00 (Controle de pragas - 
estabelecimentos prestador de serviços de desinfecção) e 8129-0/00 (Atividades de limpeza não especificados anteriormente - 
Estabelecimentos prestador de serviços de limpeza de caixas de água e caixas de gorduras). 
Posto isto, a empresa não está sujeita ao licenciamento pela vigilância sanitária.   
  
Ressalte-se que tal situação se aplica apenas ao lote 01 do edital, vinculado ainda às empresas que possuem sede no Estado de SP. 
Empresas domiciliadas em outros estados devem seguir a legislação específica aplicável ao seu domicílio. 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento 
público. 
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