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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 042/2020 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2021 

Objeto: Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial no ETSP – 

Entreposto Terminal de São Paulo, conforme especificações constantes do ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA. 

Impugnante: MENIYA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 

 

Trata-se a presente de decisão sobre a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Meniya 

Vigilancia e Segurança Ltda, encaminhada à Pregoeira desta Companhia, a qual procedeu 

a análise e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) 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° 

02/2021 está previsto para o dia 29/01/2021 e considerando que, na contagem de prazos, 

não se computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato 

convocatório do Pregão encerrou-se no dia 26/01/2021. 

 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 
27/01/2021, às 12h45, descumprindo o que estabelece o artigo 24, do Decreto nº 

10.024/2019, encontrando-se, portanto, INTEMPESTIVA, no entanto, no entanto, será 
analisado e respondido o questionamento em respeito ao direito de petição.  
 
 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante alega que o objeto deste certame está pendente de  julgamento do Mandado 

de Segurança nº 5017271-47.2020.4.03.6100, impetrado contra a decisão administrativa 

que anulou a contratação, inicialmente proposta, no edital do pregão eletrônico 32/2019. 

 

Uma nova licitação se mostra precipitada, diante disso, requer a suspensão do presente 

certame. 

 

 

III. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Por não ter conhecimento técnico sobre as demandas judiciais existentes na Companhia, a 

pregoeira submeteu a questão à apreciação do Departamento Jurídico – DEJUR, que assim 

se manifestou: 
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“Sob o ponto de vista jurídico não verificamos óbices para o prosseguimento do certame 
considerando que não foi deferida a liminar no mandado de segurança citado, cujo pleito era 
exatamente de: 
 
(....) concessão de medida liminar que determine a: a) suspensão da decisão que ordenou a 
anulação do pregão eletrônico nº 32/2019 e a inabilitaçãoda impetrante, impedindo a 
abertura de um novo procedimento licitatório; b) homologação e adjudicação doobjeto 
licitado em favor da impetrante; c) a celebração do respectivo contrato  
 
Como a liminar não foi concedida, nada impede o prosseguimento da licitação.” 
 

Assim sendo, o certame não carece ser suspenso por encontrar-se de acordo com os 

normativos legais que o regem. 

 

 

IV – DA DECISÃO 

 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, embora intempestiva a impugnação 

interposta pela empresa, entendo pela sua IMPROCEDÊNCIA, mantendo-se inalterados os 

termos e condições do Pregão Eletrônico nº 02/2020. 

 

Deste modo, mantém-se a abertura da sessão pública do pregão na data prevista, qual 

seja o dia 29 de janeiro de 2021, às 9h30min. 

 

 

São Paulo, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Maria Valdirene R.S.Carlos 
Pregoeira 


