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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

Processo administrativo: 054/2018 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 37/2018 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza, 

conservação, higienização e de apoio operacional, com fornecimento de 

materiais/equipamentos e mão de obra, visando atender as necessidades dos 

Entrepostos de Guaratinguetá, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, 

conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

Impugnante: Nova Engenharia – comercial@gruponova.net.br ( empresa sem 

identificação) 

 

 

Trata-se a presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Nova 

Engenharia – comercial@gruponova.net.br (empresa sem identificação), opondo-se 

aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018, encaminhada à pregoeira desta 

Companhia, que procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

O aviso de reabertura da licitação referente o Pregão Eletrônico n° 37/2018 foi publicado, no 

Diário Oficial da União, em 10/01/2019, com abertura prevista para o dia 28/01/2019. De 

acordo com o subitem 9.1 do Edital, “Até 02 (dois) 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.” Considerando que não se 

computa o dia da abertura, e que dia 25/01/2019 foi feriado municipal, constata-se que o 

prazo para impugnar o ato convocatório do Pregão encerrar-se-ia no dia 23/01/2019.  

 

A presente impugnação veio por e-mail, à SELIC - Seção de Licitações, no dia 24/01/2019, 

às 15h12, não cumprindo o que estabelece o artigo 18, do Decreto nº 5.450/2005, 

encontrando-se, portanto, INTEMPESTIVA, fato este que impossibilita o seu conhecimento. 

 

 

 

II. DO ARGUMENTO DA EMPRESA INTERESSADA 

 

A empresa interessada impugna, em suma, as seguintes questões: 

 

1. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estaduais relativo ao domicilio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual; 
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Entende que esse item não é compatível com o objeto licitado, visto que a empresa de 
prestação de serviços à qual pertence é isenta. 
 
 

III. DA ANÁLISE 
 
Diante da intempestividade não será analisado o mérito. 
 
IV – DA DECISÃO 

 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, a impugnação não reúne condições para 

ser admitida e conhecida, pela intempestividade apurada, NÃO TENDO PORTANTO seu 

mérito julgado, permanecendo na íntegra todo o conteúdo do Edital, na forma disposta, 

permanecendo a data da sessão de abertura para 28/01/2019, às 09h30. 

 

 

São Paulo, 28 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 


