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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 OS SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA EIRELI., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.110.682/0002-80. Tal 

impugnação foi protocolada tempestivamente, no dia 26/08/2019 às 11:20 h. 

 

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES: 

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

 

[...] 
3.1) CONFLITO ENTRE O ITEM 8.8.4 DO EDITAL, e o ITEM 30.3 LETRAS 

A), B) E C) DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
Em análise ao instrumento convocatório, observa-se que existe uma divergência entre 

os itens 8.8.4 DO EDITAL, e o ITEM 30.3 LETRAS A), B) E C) DO TERMO DE 

REFERÊNCIA, ambas referentes a qualificação econômico-financeira, que 

estabelecem condições fundamentais para comprovação da boa saúde financeira da 

licitante vencedora. 

Com relação a tais exigências, entende-se que é fundamental que a empresa que for 

declarada vencedora no presente certame, comprove o exigido no ITEM 30.3 

LETRAS A), B) E C) DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 

3. DO MERITO: 

 
 

1) Com relação ao item acima, DO CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS ITENS 8.8.4 E 30.3 

e subitens, de fato, houve uma divergência que necessitava ser sanada, tendo em vista que não 

caberia critério subjetivo, dentre os requisitos de habilitação, que devem balizar a análise 

documental das licitantes. 

2) Destarte, prestigiando o princípio da autotutela, derivado da Súmula nº. 473-STF, este 

pregoeiro considerou 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, na oportunidade da resposta ao pedido de impugnação da PATENTE 

EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. 

3) Como tal alteração não incidiu na formulação das propostas, porquanto tratava-se de 

requisito de habilitação, não foi necessário proceder a republicação do edital. 
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4) Como esta IFES tem adotado os modelos de edital da AGU, os critérios de habilitação são 

referenciados no edital, em detrimento do termo de referência, este último faz menção aos 

temos do Edital. 

5) Outrossim, nas licitações anteriores para o mesmo objeto realizadas por esta IFES, dentre 

as exigências para qualificação econômico-financeira, exigiu-se apenas o disposto no item 

8.8.4. 

 

4. DA DECISÃO 

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

impugnação apresentada, para no mérito, NEGAR PROVIMENTO. 

 

 

Macapá, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior 

Pregoeiro 

Portaria nº. 2226/2018 
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