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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2019 

 

 

Assunto: Resposta à impugnação 

 

Ref.: Processo nº. 23125.013582/2019-00. Pregão Eletrônico nº 05/2019. Escolha da proposta 

mais vantajosa para a contratação de serviços de vigilância armada 12x36, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

1. HISTÓRICO 

1.1 Trata-se da análise do pedido de impugnação, impetrado pela empresa PATENTE 

EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA–EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

28.242.540/0001-09. Tal impugnação foi protocolada tempestivamente, no dia 16/08/2019 às 

15:50 h. 

 

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES: 

2.1 Desse modo, argumenta a insurgente, conforme síntese abaixo transcrita: 

 

[...] 
4. DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ANOS, 

COMPROVAÇÕES MÍNIMAS, DE TEMPO E ÉPOCA E DEMAIS 

ABERRAÇÕES, NOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato convocatório, 

quer por discreparem do rito estabelecido na lei 8.666/1993 (com alterações 

posteriores) e na lei federal nº. 10.520/2002, quer por restringirem a competitividade, 

condição esta essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório. 

Destacamos os itens na qual, devem ser excluídos do edital, pois ferem o princípio da 

paridade ou igualdade competitiva, causando um paradoxo a legislação quando edita 

norma discriminatória às empresas de pequeno porte e micro empresas: 

8.9.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

8.9.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

8.9.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para 

ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n.5, de 2017. 

8.9.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o 

somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três 

anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

8.9.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-

A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
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[...]  

5. DO CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS ITENS 8.8.4 E 30.3 e subitens. 

 

Ao analisarmos o item 8.8.4 temos a seguinte redação:  

“8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.” 

 

Como podemos constatar, só deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, as empresas que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices constantes no balanço patrimonial, 

requisito este para comprovação de qualificação econômico financeira. 

 

Já quando passamos para a redação do item 30.3 e subitens, temos a seguinte e mesma 

exigência: 

 

“30.3 Considerando a natureza continuada do serviço, com dedicação de mão de obra 

exclusiva, conforme previsto no item 11, Anexo VII da IN nº 05/2017, para fins de 

condições de habilitação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 

social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e 

Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 

por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e 

as demonstrações contábeis do último exercício social; 

c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a 

substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

d) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, 

conforme modelo constante do Anexo VII-E de que um doze avos dos contratos 

firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 

apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá 

ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes 

requisitos: 

d.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), relativa ao último exercício social; e 

d.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez 

por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.” 

 

6. DO RESPALDO EXCLUSIVO AS EMPRESAS ME E EPP, MAS QUE NO 

EDITAL ESTÁ NO SENTIDO AMPLO. 

 

O item 29.3, estende a todas as empresas um benefício que conforme a Lei 

Complementar nº. 123/06 é exclusivo às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

além de discriminar as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que mantém suas 

obrigações fiscais em dia, vejamos: 
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29.3 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

 

 

 

3. DO MERITO: 

 

1) Em relação ao item 04 das alegações, ao contrário do que alega a 

impugnante, a exigência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por período não inferior a três anos, mediante apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado se faz necessária e encontra 

respaldo legal, haja vista a complexidade que a contratação dos serviços exige, conforme 

Termo de Referência publicado. 

3)A Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento da contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, nos traz em seu Anexo VII-

A, item 10.6, alínea “b” a possibilidade de exigência de comprovação de aptidão técnica por 

no mínimo três anos, vejamos: 

 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-

operacional, a Administração poderá exigir do licitante: 

a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local 

(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da

 vigência do contrato; 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que 

está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três 

anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o 

somatório de atestados; 

c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho: 

c.1. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for superior a 40 

(quarenta) postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com 

um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem 

contratados; 

c.2. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior 

a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) em 

número de postos equivalentes ao da contratação. 

10.6.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não 

contínuos, para fins da comprovação de que trata a alínea "b" do subitem 10.6 acima, 

não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. 

mailto:cpl@unifap.br


 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL 
Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02 - Jardim Marco Zero - CEP 68.903-419 - Macapá – AP  

Fone: (96) 3312-1712 / E-mail: cpl@unifap.br 
 

Nada obstante, o próprio Tribunal de Contas da União (TCU), através do 

Acórdão 1214/2013 TCU/Plenário recomendou que a Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento incorporasse tal aspecto, dentre vários outros, 

à IN/MP 2/2008. 

4)No caso apresentado acima, o TCU recomendou que fosse fixado em edital, 

como qualificação técnico-operacional, “a obrigatoriedade da apresentação de atestado 

comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis e em 

quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos”, no bojo do Processo nº 

TC 006.156/2011-8. 

5)Ainda na esfera do TCU, a Primeira Câmara lavrou o recente Acórdão 

14951/2018 no Processo 034.200/2018-5 no qual também admitiu a possibilidade de 

exigência de comprovação de experiência mínima de três anos de serviços continuados 

semelhantes ao objeto da contratação, vejamos o sumário: 

 
REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. 

UFCG. PREGÃO ELETRÔNICO 5/2018. SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

VIGILÂNCIA ARMADA. HABILITAÇÃO DE LICITANTE QUE NÃO 

COMPROVOU O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO PELO EDITAL, DE EXECUÇÃO 

DE SERVIÇO SEMELHANTE POR TRÊS ANOS. INCORPORAÇÃO AO 

EDITAL DO ESCLARECIMENTO PRESTADOS PELA PREGOEIRA, EM 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS   EM   QUE   SE   PODE   EXIGIR   TRÊS   ANOS   

DE   EXPERIÊNCIA. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIÊNCIA. 1. Para fins de qualificação técnico-

operacional, pode ser exigida comprovação de experiência mínima de três anos de 

serviços continuados semelhantes ao objeto da contratação, executados de forma 

sucessiva e não contínua, a teor do disposto nos subitens 10.6, "b", e 10.6.1 do anexo 

VI da Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do Planejamento, Orçamento de 

Gestão (MPOG), desde que as circunstâncias específicas da prestação do 

serviço. 

  

6)  Com relação ao item 05 das alegações, DO CONFLITO EXISTENTE 

ENTRE OS ITENS 8.8.4 E 30.3 e subitens, de fato, há uma divergência que necessita ser 

sanada, tendo em vista que não cabe critério subjetivo, dentre os requisitos de habilitação, que 

devem balizar a análise documental das licitantes. 

7) Destarte, prestigiando o princípio da autotutela, derivado da Súmula nº. 473-

STF, este pregoeiro irá considerar como válido o disposto sobre os requisitos de qualificação 

econômico-financeira constantes no item 8.8.4, procedendo a devida retificação no termo de 

referência, Anexo I do Edital. 

8) Como tal alteração não incide na formulação das propostas, porquanto trata-

se de requisito de habilitação, não será necessário proceder a republicação do edital. 

9) Concernente ao item 6. DO RESPALDO EXCLUSIVO AS EMPRESAS ME E EPP, 

MAS QUE NO EDITAL ESTÁ NO SENTIDO AMPLO, não resta dúvida de que o edital foi 

taxativo ao franquear apenas às licitantes enquadradas como ME ou EPP a possibilidade de, 

provisoriamente, serem declaradas vencedoras, havendo alguma restrição relativamente à 

regularidade fiscal e trabalhista, conforme §1º do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, 

razão pela qual será oportunizada, no prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período, a 
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critério da administração pública, a possibilidade de a empresa regularizar a documentação, 

pagar ou parcelar o débito e emitir eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

 

 

4. DA DECISÃO 

4.1 Diante do exposto, com lastro nos posicionamentos supracitados, conhecemos da 

impugnação apresentada, para no mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL, procedendo-se a 

retificação no edital (Anexo), relativo à qualificação econômico-financeira constante no Termo 

de Referência. 

 

 

Macapá, 19 de agosto de 2019. 

 

 

 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior 

Pregoeiro 

Portaria nº. 2226/2018 
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Anexo 

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 

 

PROCESSO Nº 23125.013582/2019-00: Contratação de pessoa jurídica 
para a Prestação de Serviços especializados de Vigilância Patrimonial Armada 12x36, 
Informamos que foram retificadas as exigências de habilitação contidas nos itens 29 
e 30 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, o qual passou a constar com a 
seguinte redação:  

“29. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, DO CRITÉRIO DE 
ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
29.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
29.2  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor 
estão previstos no edital. 
29.3  Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 
29.4  O critério de aceitabilidade de preços será o valor global de até R$ 5.780.739,10 
(cinco milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e trinta e nove reais e dez 
centavos) 
29.5  O critério de julgamento da proposta é o menor preço global por grupo. 
29.6  As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
30. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
30.1 As despesas decorrentes deste objeto estão previstas nas Notas de Pré-
empenho disponíveis para o ano de 2019, na fonte 0100, rubrica 339039 – LOCAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - SERVIÇO TERCEIRIZADO – PJ. 
 
31. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
31.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 
31.2 Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado na cidade de Macapá, anexa 
aos autos. 
 
32. DISPOSIÇÕES FINAIS  
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 32.1 No valor da proposta deverão estar incluídos o custo da mão de obra, 
contribuições sociais, impostos taxas e outras despesas que incidirem sobre a 
prestação dos serviços, não se admitindo a cobrança de qualquer item não previsto 
neste Termo de Referência. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(    ) Aprovado              (    ) Não Aprovado 
 

     
Prof. Dr.  

REITOR DA UNIFAP” 
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