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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 encaminhada, via e-mail, tempestivamente, no dia 

23/08/2019 às 18:29 h. 

 

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES: 

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

 
Da análise do referido Edital foi possível detectar vícios, os quais devem ser 

imediatamente sanados, sob pena de se anular todo o procedimento licitatório, uma 

vez que o aludido instrumento traz exigência de qualificação técnica que fere 

gravemente a competitividade do certame. No caso in tela, impugna-se os subitens 

8.9.1,8.9.1.1,8.9.1.2,8.9.1.3,8.9.1.4, 29.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.2.2 (Da qualificação 

técnica) do edital convocatório, vejamos: 

 

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. 

 

 

29. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

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 
 

29.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

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

com o itempertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação 

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

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

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente; 

29.1.2 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. 29.1.2.1 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. 

29.1.2.2 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 VIIA da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

 

 

 

3. DO MERITO: 

 

3.1 Em relação às alegações, ao contrário do que afirma 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. 

3.2  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 
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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. 

3.3 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. 

3.4 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. 

3.5 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. 

  

 

 

 

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 
 

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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