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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 087/2018 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 013/2019 

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança 

Patrimonial nos Entrepostos de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio 

Preto conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

Impugnante: SHIELD SEGURANÇA – EIRELI 

 

Trata-se a presente de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Shield 
Segurança – Eireli, opondo-se aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019, 
encaminhada à pregoeira desta Companhia, que procedeu a análise e o julgamento nos 
termos abaixo deduzidos: 
 
 
I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
Nos termos do Edital em seu subitem 9.1: “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”. 
 
Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 
013/2018 está prevista para o dia 13/06/2019, e considerando-se que, na contagem de 
prazos, não se computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato 
convocatório do Pregão encerrar-se-á no dia 10/06/2019. 
 
Desse   modo, observa-se   que   a   Impugnante   encaminhou sua petição, por e-mail, no 
dia 04/06/2019, às 11h05min. Portanto, a presente Impugnação apresenta-se 
TEMPESTIVA. 
 
 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 
 
Intenta, a Impugnante, averbar o Edital em apreço para “realizar a ressalva no item que trata 
da garantia, excluindo a exigência de obrigações fiscais”. 
  
Para tal, alega, em síntese, que exigir garantia de obrigações fiscais é absolutamente ilegal, 
pois afronta as normas que regem o procedimento licitatório, bem como a regulamentação 
da SUSEP acerca do tema. 
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III. DO MÉRITO 
 
Atualmente, a norma que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional é a Instrução Normativa nº 5/2017 e, em seu 
ANEXO VII-F, apresenta as regras complementares para a elaboração do MODELO DE 
MINUTA DE CONTRATO.  
 
Em relação à garantia contratual, o texto da referida IN 5/2017 assim determina: 
 

3. Garantia de execução do contrato 
(...) 
b) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 
pagamento de: 
b.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 
b.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
contratada; e 
b.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada, quando couber. 

(grifos nossos) 
 

 
Entretanto, anteriormente à entrada em vigor do supra citado normativo, era vigente a IN nº 
2/2008, que estabelecia o seguinte: 

XIX - exigência de garantia de execução do contrato, (...) 
(...) 
b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 
pagamento de: 
1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
 
2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 
e  
4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não adimplidas pela contratada; 

(grifos nossos) 

 
Na Cláusula VI do Anexo XI do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019, em relação à 
garantia, assim constou: 
 

6.1.1. A garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará 
pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do 
não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato;  
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA;  
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não adimplidas pela CONTRATADA. 
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(grifos nossos) 

 
Do exposto, percebe-se que o texto do edital refere-se ao texto da IN nº 2/2008, a qual foi 
revogada, estando atualmente está em vigor a IN nº 5/2018. 
 
Desse modo, referido texto merece correção para se adequar à normativa vigente. 

 

 
IV – DA DECISÃO 
 
PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da impugnação interposta, por 
estar nas formas da Lei, e, quanto ao mérito, entendo pela sua PROCEDÊNCIA, de modo 
que serão ALTERADAS as informações do edital no tocante ao que foi mencionado 
anteriormente, mantendo-se inalterados os demais termos e condições do Pregão Eletrônico 
nº 13/2019. 
 
Deste modo, tendo em vista que a alteração não afeta a formulação das propostas, mantém-
se a sessão pública do pregão para o dia 13 de junho de 2019, às 9h30min. 
 
 

São Paulo, 5 de junho de 2019. 
 

Luiane de A. Moreira 
Pregoeira 


