
 
ESTRALA DE DAVI SEGURANÇA LTDA. 

CNPJ Nº 20.183.424/0001-46. 

ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA, CNPJ Nº 20.183.424/0001 – 46 ,  FONE/FAX: (96)3251 – 4217/99100-2340/98105 – 3972,                            
e-mail: seguranca.estreladedavi@gmail.com/ norteseg.ap@gmail.com | IMPUGNAÇÃO – EDITAL 006/2020 - UNIFAP 1 

 

Ao  

SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAPÁ – UNIFAP/AP. 

 

Ref: Edital de Pregão Eletrônico nº. 
006/2020.                           Processo 
Administrativo nº 23125.003838/2020-12                        
Abertura dia 28.07.2020 às 09h00min 

 
“Para que o administrador pratique uma 
imoralidade administrativa, basta que 
empregue seus poderes funcionais com 
vistas a resultados divorciados do específico 
interesse público a que deveria atender”. 
(MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de 
Direito Administrativo, 16ª ed., GEN/Forense, 
2014, p. 102). 

A Empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, 
estabelecida à CNPJ: 20.83.424/0001 - 46, estabelecida na Cidade de Macapá, Estado do 
Amapá, sito a Rua Tucuruí Nº 560, Bairro Infraero II, CEP: 68.908-038, FONE/FAX: 
(96)3251– 4217/99100-2340/98105–3972,e-mail: seguranca.estreladedavi@gmail.com/ 
norteseg.ap@gmail.com por intermédio de seu representante legal, à presença de Vossa 
Senhoria, impugnar tempestivamente o edital do  Pregão em destaque, pelas razões de 
fato e  de direito seguintes: 

PRELIMINARMENTE 

Tendo conhecimento do edital do Pregão em destaque, como assim, também do objeto 
pretendido e as exigências nele contidas, gostaríamos de ressaltar que a presente peça de 
impugnação ao edital visa tão somente resguardar os direitos dessa empresa que irá 
participar do presente certame licitatório. 

Vale rememorar que o edital convocatório é a lei interna do processo licitatório, 
vinculando inteiramente a Administração aos seus termos. Logo, mister se faz que não 
esteja eivado de qualquer ilegalidade que possa vir a tornar o certame nulo, o que 
certamente provocaria grandes transtornos e até mesmo prejuízos à Administração e às 
licitantes, fato que se pretende evitar, contando, logicamente, com o discernimento 
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profissional de Vossa Senhoria, Douto Pregoeiro, a quando do julgamento da presente 
impugnação. 

È de bom alvitre ressaltar, que o Decreto 
10.024/2019 no seu artigo 24 disciplina que: 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. 

(...) 

§ 3º Acolhida a impugnação contra o 
edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

Dessa forma, a empresa ora impugnante, apenas visando resguardar seus direitos, 
apresenta peça de impugnação ao ato convocatório, com fito a que o Douto Pregoeiro 
possa, antes da abertura ou mesmo da entrega das propostas, adequar o edital, ora 
impugnado, aos exatos e precisos termos legais, e reabrindo o prazo para o certame, 
conforme determina o § 3º, art. 24 do Decreto 10.024/2019, ipsis litteris: 

O Ilustre Professor Jessé Torres, discorre com clareza, ao afirmar: 

“As regras do edital não são imutáveis; 
sobrevindo motivos de interesse público, 
deve e pode a Administração modificá-las, na 
medida em que bastar para atender os 
interesses públicos, desde, é curial, que o faça 
antes de iniciada a competição.” 
(Comentários à Lei de Licitações e 
Contratações da Administração Pública, 6ª 
ed., Renovar, 2003). 

Corroborando com a afirmativa acima, 
podemos citar a decisão do Tribunal de Contas 
da União que foi incisivo ao determinar que se 
“não dê prosseguimento a licitações cujos 
editais sofram alterações substanciais, pois 
nesses casos torna-se necessária publicação 
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de novo edital e reabertura dos prazos 
legais” (Acordão 1524/2006-TCU-Plenário). 

DOS FATOS 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP, por intermédio do Ilmo. Pregoeiro e de 
sua equipe de apoio designados, fez publicar o Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2020, 
tendo por objeto a “a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços 
de vigilância armada 12x36”, conforme discriminado no Edital e seus anexos. 

Todavia, o presente Edital, data máxima vênia, possui incorreção que merece o devido 
saneamento, uma vez que a exigência editalícia adiante apontada está em desacordo com 
a legislação vigente, devendo a mesma ser retificada, possibilitando assim a manutenção 
da lisura e legalidade do certame. 

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

A presente impugnação resta tempestiva, pois o item 21 e subitens do Edital, aos quais 
tratam da temática da Impugnação, dispõem que em até 03 (três) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório, senão vejamos: 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

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

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@unifap.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo da Universidade Federal do Amapá, 
situada na Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 
68903- 419, Macapá-AP, na Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 
no Edital. 
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21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a Administração. 

A data da abertura da sessão pública é 28 de Julho de 2020, às 09h00 (horário de 
Brasília/DF). Logo, a impugnação pode ser proposta até o dia 22 de Julho de 2020. 

IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

A licitação é o procedimento administrativo destinado à seleção da proposta mais vantajosa para futuro contrato 
administrativo. Por intermédio da licitação, como sabemos, a administração oferece a todos os eventuais 
interessados em contratar com a administração a possibilidade de apresentarem suas propostas, de acordo 
com condições pré-definidas em um instrumento convocatório. O procedimento é decorrência natural do 
princípio da isonomia e prestigia também o interesse público, por vezes materializado na promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 

Nesse procedimento, tem-se o edital como o instrumento de maior importância por conter as regras que 
disciplinam a competição. Antes de ser levado ao conhecimento do público, é elaborado por meio de 
diversos procedimentos internos, que comumente envolvem a participação de diversos setores do órgão ou 
entidade. 

Nessa  chamada  “fase  interna”  da  licitação,  é  definido  o  objeto  da  futura contratação, são checados os 
requisitos formais, as cláusulas do futuro contrato, as condições de pagamento, dentre outros. Antes da efetiva 
publicidade, o edital deve ser objeto de cuidadosa revisão e controle de legalidade — a administração está 
adstrita aos termos da lei, reza a Constituição, e seus atos devem ter respaldo legal prévio -. A chave inicial 
para uma licitação que atinja os seus objetivos é a elaboração de um edital adequado às normas e ao interesse 
público que a Administração garantindo assim, seja homenageado o princípio da eficiência (art. 37, caput, da 
CF/88). 

Impugnar significa atacar, combater, contradizer, reprimir determinada cláusula ilegal ou que fira os princípios 
gerais das licitações e da Administração Pública (art. 3º, da Lei 8.666/93 c/c art. 37, da CF/88). Na licitação, a 
impugnação é o ato que instrumentaliza a possibilidade de controle do edital por parte de seus destinatários, a 
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saber: licitantes e cidadãos em geral. O instrumento da impugnação é também utilizado  para  a  solicitação  de  
esclarecimentos  a  respeito  de  cláusulas  editalícias  incompreensíveis, contraditórias ou obscuras. 

Assim, fundados os argumentos trazidos nesta impugnação, em razão dos princípios da legalidade e da 
autotutela, a Administração deve anular seus atos ilegais. Desta forma, ainda que a impugnação intempestiva 
possa não ser conhecida pela administração, seus termos devem ser objeto de A existência de reservas às 
impugnações por parte da administração não deixa de ser natural, pois imagina-se que os agentes públicos 
tenham se esmerado no cumprimento das leis e almejem um procedimento célere. Entretanto, a impugnação 
deve ser vista com bons olhos: mais que denúncia, trata- se de um ato voluntário colaborativo praticado pelo 
licitante ou pelo cidadão. Além do mais, trata-se de um instrumento essencial para auxiliar os órgãos de 
controle, sobretudo no que se refere à análise e compreensão de questões técnicas intrincadas, ligadas ao 
objeto ou aos requisitos de participação. Como regra, o licitante tem mais conhecimento das questões 
técnicas relativas à sua atuação no mercado do que a Administração, e por isso seus questionamentos em 
temas que podem afrontar a competitividade devem ser objeto de atenção. 

DO MÉRITO: 

 9. DA HABILITAÇÃO 

(....) 

9.11. Qualificação Técnica: 
 
9.11.1. 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 um ano, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

Todavia, o período apontado está inferior ao mínimo exigido pela legislação norteadora 
do processo licitatório, devendo ser a mesma retificada, para que seja adotado o período 
mínimo não inferior a 3 (três anos), tendo em vista os argumentos fático-jurídicos a seguir 
expostos. 

Ato contínuo, a exigência passou a ser inserida nos editais após a 
edição da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 alterada a IN nº 06 
de 2013, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços 
continuados ou não. Vejamos a redação dada na IN nº 2/2008 em seu inc. I, do 
§5º art. 19: 

“Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem 
o conter o disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, de 
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21 de junho de 1993, indicando ainda, quando 
couber: (…) 

§ 5º Na contratação de serviços 
continuados, a Administração Pública 
poderá exigir do licitante: (Incluído pela 
Instrução Normativa nº 6, de 23 de 
dezembro de 2013) 

I – comprovação de que tenha executado 
serviços de terceirização compatíveis em 
quantidade com o objeto licitado por 
período não inferior a 3 (três) anos; e 
(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 
23 de dezembro de 2013)” (Grifo e negrito 
nosso) 

Além disso, em maio de 2017, o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão editou a Instrução Normativa nº 05/2017, 
importante instrumento jurídico que regula a contratação de serviços para a 
realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta, por órgãos 
ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 
Além das regras gerais para a contratação dos serviços, a norma 

traz, em seus anexos, os procedimentos a serem adotados pelos membros da 
Administração Pública. O Anexo VII-A, por exemplo, trata das diretrizes para a 
elaboração do ato convocatório. E justamente neste Anexo temos a orientação 
de que a administração poderá exigir da empresa licitante a comprovação de 
atestado de experiência mínima de 3 (três) anos, senão vejamos: 

 

ANEXO VII-A 

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO (...) 

10. Da habilitação: 

(...) 

10.6. Na contratação de serviço 
continuado, para efeito de qualificação 
técnico- operacional, a Administração 
poderá exigir do licitante: 
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Pois bem, a comprovação da qualificação técnica a que alude o art. 30, caput, 

da Lei 8.666/93, para a participação em certames licitatórios, poderá ser requisitada sob 

dois vieses, a saber: capacidade técnico-operacional, relacionada à empresa que 

pretende executar a obra ou serviço licitados e, ainda, capacidade técnico-profissional, 

que se constitui em atributo pertinente aos profissionais vinculados à empresa licitante. 

Os atestados de capacidade técnica emitidos “por pessoa jurídica de direito 

público ou privado ” (art. 30, §1º, da Lei 8.666/93), objetivam contemplar anterior 

execução de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação; sendo que a sua análise, para fins habilitatórios, pautar-se-á 

pelos quantitativos naqueles descritos (Lei 8.666/93, art. 30, §§ 3º e 4º). Sendo oportuno 

referenciar, a fim de que seja possível um exame adequado do teor dos atestados de 

capacidade técnica, o TCU, por meio do Acórdão 8.430/11 – Primeira Câmara, que assim 

se manifestou: 

“Acórdão: (...) 9.2.2. o edital deve estabelecer os elementos que devem constar dos 
atestados de capacidade técnica para fins de comprovação da realização de serviços 
compatíveis com os descritos no objeto do certame.” 

A matéria foi, também, objeto de normatização pela Súmula 263 do TCU, in
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verbis: 

 
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado”(grifos acrescidos) 

 
Neste sentido, cumpre salientar que em alguns casos a exigência de prazos, 

quantidades, ou outro dado é estritamente essencial à execução satisfatória do objeto, tornando-

se incisivamente necessária, pelo que a Administração terá o dever de impor esses requisitos. Em 

outras palavras, considerando as especificações e a complexidade do presente objeto, qual seja, 

a realização de serviço continuado de vigilância armada, que pode inclusive se estender por 60 

meses, se faz inquestionavelmente indispensável o maior zelo da administração quanto a 

aceitabilidade de critérios de “experiência prévia”, em decorrência deste dever de cuidado, que 

poderá encapar o órgão de contratações eventualmente prejudicais, como já ocorrido no 

Instituto. Neste sentido, vejamos os seguintes excertos do Acórdão 2.434/13 – Plenário, do TCU; 

o qual, conforme se verificará a seguir, resultou na inclusão dos §§ 5º e 11 ao art. 19, da revogada 

Instrução Normativa 02/08 (MPOG), pela Instrução Normativa 06/13 MPOG): 

“A exigência do edital, objeto  do  questionamento  feito  pela 
representante, é de apresentação de atestado de que o licitante 
tenha demonstrado já ter prestado serviços de vigilância armada, 
com quantitativo mínimo de oito postos, com duração de pelo menos 
um ano. 2. Concordo com a unidade técnica de que a exigência não foi 
indevida. Além dos argumentos mencionados pela Secex/PE, cabe 
destacar que o Tribunal proferiu recentemente o Acórdão 1.214/2013-
Plenário, que teve por origem o trabalho realizado por grupo de 
estudos formado pelo TCU para apresentar propostas com o objetivo 
de minimizar os problemas enfrentados pela Administração Pública 
na contratação da prestação de serviços de natureza contínua. 

3. Um dos pontos discutidos naquele trabalho tratou justamente da 
qualificação técnico-operacional. Ficou assente naquela 
oportunidade que, em princípio, na contratação desse tipo de serviço, 
é factível fixar em edital, como exigências de qualificação técnico-
operacional: (...) - "a obrigatoriedade da apresentação de atestado 
comprovando que a contratada tenha executado serviços de 
terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por 
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período não inferior a 3 anos ". (grifos acrescidos) 
 

Dessa forma, as aludidas disposições da Instrução Normativa 02/08 (MPOG) têm 

correspondente no Anexo VII-A - Diretrizes gerais para elaboração do ato convocatório, da atual 

Instrução Normativa 05/17 (MPDG), a qual as cláusulas 9.11.1. e 9.11.1.4 do ato convocatório 

deve conter as devidas esigencia dois tês anos, conforme verifica-se nos seguintes termos: 

Anexo VII-A - Diretrizes gerais para elaboração do ato convocatório (...) 10. Da habilitação: (...) 
10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-operacional, a 
Administração poderá exigir do licitante: (...) 

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. 

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. (sem grifos no 
original) 

Com estes termos firmemente estabelecidos, é oportuno comentar, que muito 

embora a IN pareça direcionar para exigência obrigatória mínima de 03 anos, o Acórdão 

14.951/18 – Primeira Câmara, já se manifestou pela possibilidade de se fixar períodos de tempo 

diversos. Assim também se refere o teor de nota explicativa da Advocacia-Geral da União (AGU), 

em edital modelo de contratação de prestação de serviços continuados. Observe-se: 

Nota explicativa: A IN SEGES/MP n. 5, de 2017 exige a comprovação 
de experiência mínima de 3 anos. A regra da comprovação da aptidão 
pelo período de três anos poderá ser diminuída ou suprimida, tendo 
em vista a permissão normativa do item 12 do anexo VII-A da IN 
SLTI/MPDG nº 05, de 2017, em relação aos requisitos de qualificação 
técnica. A supressão ou diminuição deverá ser justificada, na 
medida em que gera maiores riscos para a Administração e não 
deve ser adotada em qualquer licitação” (grifos e sublinhados 
acrescidos) 

 
 

Deste modo, profundamente exemplificado e argumentado nas fundamentações 

acima expostas, não só é necessária a exigência comprovação de experiência mínima de 03 de 
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anos como é recomendada para contratações de serviços continuados complexos como é o caso 

de Vigilância Armada, além disto, é imprescindível a apresentação de justificativa fundamentada 

para a amenização ou diminuição desta exigência (tempo de experiência), sempre diferindo a 

situação adotada de acordo com o viés escolhido por cada Administração, discricionariamente. 

Tal medida tem consequência direta na proteção que a Administração Pública terá contra futuros 

prejuízos que poderão surgir de contratação de licitantes inexperientes e aventureiros, 

circunstância bastante prejudicial ao erário e a eficiência pública. 

DO PEDIDO 

Por todo o exposto e invocando os iluminados fundamentos, vimos requerer e esperar 

o acolhimento das preliminares suscitadas, e assim sendo, que o Douto Pregoeiro reveja seus atos, 

buscando sanar as irregularidades apresentadas em seu instrumento convocatório, de modo que 

seja: 

1- Incluido a obrigatoriedade de comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na 

prestação dos serviços; e  

2- Reaberto o prazo de publicação. 

E com isso se faça cumprir os princípios norteadores da licitação, que deve ser 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

Nesses Termos, 

Pedimos Deferimento. 

Macapá-AP, 21 de Julho de 2020. 
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