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O.S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI, empresa especializada na 

prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada, com inscrição 

no CNPJ nº 14.110.682/0002-80, com sede na Rua Paraná, nº 902, Bairro Santa Rita, 

CEP 68.901-260, cidade de Macapá, Estado do Amapá, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. JOSÉ CLOVES RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob o nº 

302.378.903-72 e RG nº 47287182 SSP/CE, vem mui respeitosamente perante Vossa 

Senhoria, com fulcro no artigo 24 do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, 

e no item 21 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Pregão Eletrônico nº 006/2020, 

expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

1 - DA TEMPESTIVIDADE: 

Cumpre esclarecer que a presente impugnação ao edital é totalmente 

tempestiva, nos termos do artigo 24 do Decreto 10.024/2019 que regulamenta a 

modalidade de licitação Pregão: 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital 
do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 
§ 1º. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 
pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 
§ 2º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do 
processo de licitação. 
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§ 3º. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e 

publicada nova data para realização do certame.  

Ainda nesse sentido, o edital, no subitem 21.1, dispõe: 

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura 
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 
Edital. 

Assim, nota-se que a legislação utiliza a expressão "ATÉ", a qual, sem 

sombra de dúvidas, deve nortear o intérprete na análise da tempestividade ou não do 

pedido de impugnação apresentado pelo licitante interessado. 

Desta feita, o licitante deve protocolar sua impugnação ao edital ATÉ o 

terceiro dia útil que antecede a abertura do certame. Isso significa que o documento 

pode ser apresentado inclusive durante o transcorrer do terceiro dia útil anterior ao 

início da licitação. 

A utilização do termo "até" nos comandos normativos em referência traz, 

evidentemente, o entendimento de que no terceiro dia anterior à abertura do certame 

ainda se mostra possível apresentar o pedido de impugnação ao edital eventualmente 

contestado. 

O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento. Vejamos: 

“Acórdão nº. 1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU 
entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 

22/11/2005 (terça-feira) em face de um pregão que teria 
abertura em 24/11/2005 (quinta-feira)”. 

 
Do mesmo modo: 

“Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) 
entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 

27/9/2002 (sexta- feira) em face de uma licitação que 

ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira)”. 

 

Diante disso e considerando que a data fixada para a abertura do certame 

é 28/07/2020, o prazo fatal para impugnação ao edital será até o dia 23/07/2020, 

razão pela qual resta comprovada a tempestividade da presente impugnação. 

 

2 – DOS FATOS: 

A Fundação Universidade Federal do Amapá, doravante chamada UNIFAP 

publicou edital licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2020 que tem por 

objeto a contratação de serviços de vigilância armada 12x36, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
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Ao compulsar o edital, a empresa Impugnante observou que existem erros 

graves no subitem 9.10.4 relativo a Qualificação Econômico-Financeira e subitem 

9.11.1.4 relativos a Qualificação técnica, bem como, o descumprimento as 

exigências da Instrução Normativa nº 05/2017. 

Diante disso, não restou alternativa à empresa senão impugnar o presente 

instrumento convocatório pelas razões de direito a seguir expostas, senão vejamos. 

 
3 – DO DIREITO 

3.1) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017: 

A Instrução Normativa nº 05/2017 dispõe sobre as regras e diretrizes do 

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

âmbito da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional. 

Sabido que o ordenamento jurídico é uno e sistemático e que o processo 

de aplicação de regras advém de um afunilamento normativo que se inicia nos 

princípios e preceitos constitucionais e tem por ato derradeiro o ato de aplicação, 

após laboriosa atividade hermenêutica. Indispensável, portanto, o afunilamento do 

ordenamento para que a lei seja aplicada ao caso concreto sem desvirtuar os valores 

e princípios legais e constitucionais. 

A Instrução Normativa nº 05/2017 é um ato abstrato de natureza 

administrativa que visa especificar e concretizar as regras das contratações públicas 

no que concerne à prestação de serviços terceirizados, regulamentando internamente 

as leis que tratam do assunto. 

Tal instrumento sedimentou as tendências e pretende unificar o fluxo e os 

procedimentos no âmbito dos órgãos públicos. As regras e as praxes administrativas 

relativas às licitações e às contratações públicas têm sofrido uma séria de 

modificações com base na transparência, na economicidade, na eticidade, na boa-fé, e 

na necessidade de otimização da gestão contratual e orçamentária, adjetivos que 

advêm da evolução laboriosa da atividade de controle e auditoria. 

A IN 05/2017 surge com a finalidade de sedimentar essas tendências dos 

órgãos jurídicos e de controle. Referido ato possui, em relação ao anterior, maior 

organização topográfica. Origina-se, assim, da praxe, das decisões dos órgãos de 

controle, do gerenciamento e do mapeamento de riscos, enfim, da experiência dos 

órgãos públicos, jurídicos e de auditoria, na prática licitatória. 
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A Instrução Normativa delimita, de forma mais precisa, as fases da 

licitação. Com isso norteia os procedimentos ou fluxos internos dos órgãos e 

entidades públicas federais (é preciso salientar). Com esse norteamento, a 

manifestação da competência insculpida no art. 115 da Lei nº 8.666/93 será melhor 

padronizada. Os fluxos internos não serão tão discrepantes. Porém, os resultados 

ainda não são plausíveis de avaliação, tendo em vista que a discrepância entre os 

órgãos e entidades é demasiada, e a padronização poderá ocasionar a inflexibilidade 

do procedimento. A fonte substancial é a praxe administrativa, principalmente 

relacionada às atividades de auditorias e suas constatações, que tiveram importante 

papel para a construção, alteração e consolidação dos princípios hodiernamente 

aplicáveis. 

Indiscutivelmente a técnica legislativa se tornou mais precisa. Verifica-se 

a intenção de amarrar as obrigações no sentido de facilitar a gestão contratual, 

principalmente relacionadas às obrigações trabalhistas. As novas tendências 

relacionadas, inclusive às ações preventivas, bem como a constante necessidade de 

modificação da Instrução nº 02/2008 fizeram com que se elaborasse um texto um 

pouco mais pragmático, firme e com o fito da uniformização no âmbito da 

Administração Pública das regras éticas e morais que devem nortear a licitação e a 

contratação públicas. 

Justifica-se a publicação da nova Instrução para sedimentar e reduzir a 

desigualdade procedimental entre os órgãos, alinhando fluxos e tendência, 

organizando fases e impondo maior responsabilidade aos gestores e agentes públicos 

por meio da necessidade do controle interno de gestão. 

Os órgãos de controle vêm pacificando entendimentos e praxes advindas 

das atividades institucionais que lhes competem. Os benefícios decorrentes dessa 

solidificação ou fusão de entendimentos traz à Administração a essência da 

uniformização, que possui o viés de fazer valer substancialmente os princípios que 

regem as licitações e contratos administrativos. 

 Sob o aspecto técnico temos a governança das aquisições, gestão das 

aquisições e controle de gestão. Inseridos a esses termos estão os mecanismos de 

liderança, estratégia, controle, mitigação de riscos, transparência, deficiências, 

constatações, fraudes, enfim, termos técnicos utilizados pelos órgãos de auditoria que 

qualificam suas atividades. 
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 Extrai-se dessa consolidação, portanto, as políticas e as estratégias de 

gestão das aquisições; às prioridades do negócio da organização em prol de 

resultados; otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos; 

mitigar riscos nas aquisições; auxiliar a tomada de decisão sobre aquisições; 

assegurar o cumprimento dos papeis e das responsabilidades e a transparência dos 

resultados na função aquisição. 

No que concerne à distinção entre Governança, Gestão das Aquisições e 

Controle de Gestão, podemos aferir que o primeiro se refere à definição do que deve 

ser executado (direção); gestão é a forma como se executada (forma de execução). O 

Controle de Gestão é função de Governança, ou seja, a gestão deve ser monitorada 

quanto ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e quanto aos resultados obtidos. 

As auditorias dos órgãos de controle visam avaliar a e existência de 

deficiências nas práticas de governança e gestão das aquisições públicas na 

Administração Pública Federal estão de acordo com a legislação aplicáveis e 

aderentes às boas práticas; avaliar a existência de deficiências nos controles internos 

em nível de atividade no processo de aquisição; avaliar aspectos de conformidade das 

contratações de serviços terceirizados de limpeza vigilância e transporte de pessoas; 

avaliar a desconformidade das contratações. Verifica-se que referidos objetivos 

influenciaram a delimitação das fases dos processos de contratação de serviços 

terceirizados nos termos da Instrução Normativa 05/2017. Tais circunstancias 

inclusive foram objeto do denominado Acórdão de Consolidação do Tribunal de 

Contas da União. A finalidade é agregar os resultados de todas as fiscalizações 

previstas de modo a sintetizar os achados e conclusões sobre as práticas de 

governança e de gestão de aquisições públicas e deficiências no processo de 

contratação e nos contratos avaliados de forma a identificar medidas sistêmicas que 

possam ser adotadas pelos órgãos. 

Enfatizamos que essas inconsistências encontradas pelos órgãos de 

controle podem ser perfeitamente adequadas à tutela das licitantes no curso do 

processo de contratação e mesmo na execução do contrato. São constatações que se 

referem à própria legalidade do processo de contratação. Por isso são passíveis de 

análise sob os olhos dos licitantes que possuem o direito público subjetivo a um 

escorreito procedimento de contratação. A Instrução foi criada para evitar erros da 

Administração Pública, contudo, deverá ser tratada pelos interessados como meio 

assecuratório de seus direitos. 
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Ademais, no item 11.10 do Termo de Referência ao Edital, dentre as 

obrigações a serem cumpridas pela contratante, está a obrigatoriedade de fazer 

cumprir o que determina a IN Nº 05/2017. 

Diante disto, o edital deve pautar-se pelas diretrizes estabelecidas na 

referida instrução normativa para que a contratação dos serviços objeto do presente 

processo licitatório não contenha nenhum vício, razão pela qual o edital deverá ser 

republicado, observando desta vez as exigências previstas na IN 05/2017. 

 
3.2) FINALIDADES DA INSTRUÇÃO Nº 05/2017: 

As intenções da nova Instrução são baseadas na boa Governança e na 

Gestão das Aquisições, contudo, os resultados vindouros que efetivamente ditarão a 

eficiência do normativo. Os elaboradores traçam os seguintes benefícios da nova 

Instrução: a) instrumentalizar o processo de contratação pública; b) atualização dos 

índices de produtividade principalmente dos serviços de vigilância e de limpeza e 

conservação; c) a criação formal do Pagamento pelo Fato Gerador, que a própria 

Instrução define como a situação de fato ou conjunto de fatos prevista em lei ou no 

contrato, necessária e suficiente à materialização e que gera a obrigação de 

pagamento pela contratante.; d) fiscalização com base em indicadores. Nesse contexto 

o ato convocatório deverá descrever de forma detalhada os indicadores mínimos de 

desempenho em relação aos serviços prestados para fins de análise da eficiência dos 

serviços; e) padronização dos atos convocatórios por meio de Modelos dos Termos 

de Referência, Contratos, etc., determinados pela Advocacia Geral da União. 

Do exposto, se pode concluir que após tantas constatações de 

irregularidades no curso das contratações, a Instrução objetivou nova forma de 

contração com base no planejamento estratégico, na boa gestão da execução do 

contrato, na fiscalização indispensável e na proporcionalidade entre as 

contraprestações pelos serviços prestados e o valor devido pela administração. 

Ademais, ao comparar as referidas informações com o presente Edital, 

podemos identificar facilmente que alguns pontos importantes estabelecidos na IN 

05/2017 foram suprimidas ou modificadas, razão pela qual, não restou outra 

alternativa senão a impugnação deste Edital, haja vista que o mesmo não obedece as 

regras previstas na Instrução Normativa nº 05/2017, que ampara e norteia as 

contratações públicas no âmbito federal. 
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3.3) Do subitem 9.10.4 relativo a Qualificação Econômico-Financeira: 

O subitem 9.10.4 do Edital verificou-se a seguinte exigência: 

9.10.4. 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 (art. 

31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993). 

Tal exigência está em total desconformidade com a IN 05/2017, haja vista 

que a comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação deverá ser exigida independente das empresas apresentarem 

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

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), razão pela qual o referido item merece 

ser corrigido. 

Ao compulsar os demais subitens relatitvos a comprovação da 

Qualificação Econômico-financeira pelas licitantes, verificou-se inobservância da 

exigência de comprovação dos 16,66% de Capital Circulante Líquido ou Capital de 

Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) também prevista na IN 05/2017. 

De acordo com o item 11.1 do Anexo VII-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

5, DE 26 DE MAIO DE 2017,  nas contratações de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, a Administração deverá exigir: 

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; 
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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. 

e) Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial 

ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante. 

Ao comparar os referidos itens com o exigido no edital, podemos 

identificar que boa parte das exigências da IN 05/2017 não constam nos autos do 

Instrumento Convocatório, quais sejam: 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; c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação e 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. 

Todavia, a referida exigência está de acordo com a Lei 8.666/93, nos §§ 2º e 

3º do Artigo 31, em que dispõe: 

“§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 
mínimo ou de patrimônio  líquido  mínimo,  ou  ainda  as  

garantias  previstas  no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado 
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira 
dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado.” (Grifos nossos). 
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“§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 

se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais.” 

Diante disto, entende-se que o presente instrumento convocatório merece 

ser corrigido e republicado com a inclusão das referidas exigências, para que sejam 

observadas as exigências das normas legais, e que a contratação dos serviços objeto 

do certame não ocorram com nenhum tipo de vício que prejudique o interesse 

público. 

 
3.4) Do subitem 9.11.1.4 relativos a Qualificação técnica: 

De acordo com o subitem 9.11.1.4 do edital: 

9.11.1.4. Deverá haver a comprovação da experiência 
mínima de 01 (UM) ano na prestação dos serviços, sendo 
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/MPDG n. 
5/2017. 

Ocorre que, de acordo com o item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 
n. 5/2017: 

10.7. No caso de contratação de serviços por postos de trabalho 
(alínea “c” do subitem 10.6), será aceito o somatório de 
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou 
gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto 
licitado por período não inferior a 3 (três) anos. 

Ora Senhor pregoeiro, ao confrontarmos o subitem 9.11.1.4 do edital com 

o item 10.7 do Anexo VII-A da IN 05/2017, podemos verificar facilmente a 

discrepância entre as referidas exigências, haja vista que obrigatoriedade de 

comprovação da qualificação técnica por período não inferior a 3(três) anos, 

simplesmente foi suprimida do edital. 

Destaca-se ainda que no item 11.10 do Termo de Referência ao Edital está 

previsto a obrigatoriedade de fazer cumprir a Instrução Normativa nº 05/2017, ou 

seja, para que seja cumprida a referida Instrução Normativa, é necessário que o 

presente Instrumento Convocatório seja publicado novamente com todas as 

correções necessárias para que a IN 05/2017 seja cumprida na íntegra. 
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Sendo assim, diante da presente impugnação protocolada de forma 

tempestiva, é possível que a respeitável comissão permanente de licitação possa 

retificar os termos e divergências ainda constantes no presente certame licitatório. 

Para tanto, de acordo com a Súmula nº. 473 do STF: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

Sendo assim, não resta outra alternativa senão a de retificar os itens 

apontados até aqui na presente Impugnação, pelas razões de fato e de direito até aqui 

expostas. 

 
4 – DOS PEDIDOS: 

Ante o exposto, requer-se o acolhimento da presente impugnação ao Edital 

do Pregão Eletrônico 06/2020, para que: 

a) Sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a 

correção necessária do ato convocatório, para que seja retificado os itens 9.10.4 e 

9.11.1.4 do edital; 

b) Tendo em vista que a sessão pública está designada para 28/07/2020, 

requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a 

referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora apontados, bem como 

que o edital seja devidamente republicado após as correções necessárias. Caso 

contrário, há o iminente risco de todo processo licitatório ser considerado inválido, 

sustentados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade 

ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de 

habilitação. 

c) Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos ora 

invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de 

anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

Nestes Termos, Pede Deferimento. 

Macapá/AP, 23 de julho de 2020. 
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José Cloves Rodrigues 
Diretor Geral 


