
 
 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

PROCESSO ISP-PRE Nº 001/2021 

ORDEM DE COMPRA Nº 811100801002021OC00001 

 

Trata o presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa OI MÓVEL S/A, (Em 

Recuperação Judicial), sociedade anônima, com sede no Setor Comercial Norte, quadra 03, 

Bloco A, Ed. Estação Telefônica – Térreo – Parte 2, Brasília, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.423.963/0001-11 encaminhada a esta Comissão Permanente de Licitação da Agência 

Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – INVESTE SÃO PAULO, que 

procedeu ao julgamento da Impugnação, interposta contra os termos do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 01/2021, informando, resumidamente, o que segue: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

O aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021, foi publicado no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo (Caderno Empresarial) no dia 19 de fevereiro de 2021, com abertura 

prevista para o dia 04 de março de 2021, às 10h (horário oficial de Brasília-DF). De acordo com 

referido Edital, “Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital”. 

A impugnação foi realizada via Sistema BEC-Bolsa Eletrônica de Compras no dia 02 de março 

de 2021, portanto, encontrando-se TEMPESTIVA. 

 

2. DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE 

 

Os argumentos alegados pela impugnante, detalhados exaustivamente acima, foram 

amplamente discutidos internamente pela Comissão Permanente de Licitação que concluíram 

pela necessidade de se realizar alguns ajustes no Edital de Pregão, com o objetivo desejado por 

esta Instituição de sempre permitir ampla participação das empresas, bem como o de atender 

aos princípios da competitividade e da isonomia entre as empresas. 

 

3. DA MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados conheço da impugnação interposta, por estar 

nas formas da Lei, e quanto ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, devendo-se 

REPUBLICAR o edital com as devidas retificações e reabrir os prazos para a participação dos 

interessados, tudo nos termos da Lei. 
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