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AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR ROGÉRIO JAYME 

PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO ao Edital de Licitação nº 033/2021 

 

 

 

Prezado Sr. Pregoeiro Rogério, 

 

ARTSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., sociedade empresarial 

de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.502.450/0001-04, estabelecida na avenida 

Antônio Martins Borges, Qd.99 Lt.12, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO, através do seu 

representante ao final assinado, comparece, com respeito à ilustre presença de Vossa 

Senhoria, para promover a impugnação do edital de licitação nº 033/2021, com 

fulcro no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de 

aplicação subsidiária ao Pregão, nos exatos termos do art. 9º da Lei 10.520/02, e o item 7 

do edital, em razão dos fatos e fundamentos de direito a seguir articulados. 

 

 

1 – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão 

pública eletrônica está prevista para 28/06/2021, tendo sido, portanto, cumprido o prazo 

pretérito de 03 (três) dias úteis da data para recebimento das propostas, sendo esta em 

28/06/2021, o prazo de impugnação encerra-se em 23/06/2021, conforme previsto no 

artigo 41, §2.º da lei 8666/1993 e artigo 18 do Decreto Federal n.º 5450/2005, bem como 

no item 7 do edital de Licitação nº 33/2021. 
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2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS tornou público o 

edital de licitação acima referenciado, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo 

Menor Preço Global por lote, objetivando a contratação, sob demanda, de empresa(s) 

especializada(s) para prestação de serviços continuados de vigilância, monitoramento e 

segurança ostensiva, armada, mediante fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários a execução dos serviços, inclusive armamento, munição e 

coletes balísticos, para atendimento as necessidades do Poder Judiciário e de suas 

unidades judiciais que compõe as 127 Comarcas do Estado de Goiás. 

 

A impugnante é empresa de prestação de serviços de vigilância 

armada, sendo a atual executora do Lotes 2 ora licitado, e ao buscar o edital, 

primeiramente publicado em caráter parcial no sitio do Banco do Brasil, restando ainda ser 

publicado os anexos, planilhas e demais informações necessárias a correta elaboração da 

proposta de preços, deparou-se, num primeiro momento com fragilidades no edital, 

contrariando orientações e normas estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, em 

função que a Administração pública federal, estadual e municipal tem passado por 

diversos problemas com as empresas de terceirização contratadas, visto que se sequer 

conseguem honrar com os compromissos financeiros, já no primeiro ano da vigência 

contratual. 

 

A Administração, apesar das cautelas adotadas pelos gestores, vê 

diante de contínuas interrupções decorrentes do cumprimento irregular dos contratos de 

terceirização de serviços, os quais decorrem, em sua maioria do não adimplemento das 

obrigações financeiras por parte das empresas contratadas relativas ao pagamento de 

salários, encargos e demais benefícios legais.  
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O inadimplemento de tais obrigações sujeita a Administração ao 

cumprimento subsidiário de tais obrigações, e nos casos das obrigações previdenciárias, 

ao seu cumprimento solidário.  

 

Para evitar fatos dessa natureza foi inserido nas condições editalícias 

um conjunto de medidas que a Administração do TCU teria passado a adotar a partir de 

22/07/2010, propostas de melhoria constantes de relatório elaborado pelo denominado 

Grupo de Estudos de Contratação e Gestão de Contratos de Terceirização de Serviços 

Contínuos na Administração Pública Federal, que teria sido criado por determinação do ex-

presidente Ministro Ubiratan Aguiar, sendo composto por servidores do TCU 

(Segedam/área meio e Segecex/área fim - Rede de Controle - subgrupo terceirização no 

serviço público), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, da Advocacia- 

Geral da União - AGU, do Ministério da Previdência Social - MPS, do Ministério da Fazenda 

- MF, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP e do Ministério Público 

Federal. 

 

Informa também a Administração, que, com base em pressupostos 

aferidos a partir de contratos celebrados com empresas que não conseguiram honrar o 

objeto contratual, notadamente nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, por incapacidade 

técnico-operacional e econômico-financeira, bem como pelas determinações do art. 27, 

inciso III da Lei nº 8.666/93, o mencionado Grupo de Trabalho teria proposto como 

condições de habilitação econômico-financeira no caso de contratação de serviços 

terceirizados que as licitantes deveriam apresentar, em resumo:  

                 

b) Capital Circulante Líquido - CCL (Balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da realização do processo 

licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC e Solvência 

Geral - SG superiores a 1, bem como Capital Circulante Líquido - CCL ou Capital de Giro 

"Ativo Circulante - Passivo Circulante" de, no mínimo, 16,66% do valor estimado 

para a contratação); 

mailto:comercial@artsegvigilancia.com.br


 

P. 4 

Av. Antônio Martins Borges Qd.99 Lt.12, St. Pedro Ludovico - Goiânia-GO - CEP 74.825-020 

Fone: (62) 3092-1118 – E-mail: comercial@artsegvigilancia.com.br – CNPJ: 05.502.450/0001-04 

 

 

c) Relação de Compromissos e Demonstração do Resultado do Exercício 

- DRE (comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de 

que 1/12 - um doze avos - do valor total dos contratos firmados com a Administração e/ou 

com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do processo 

licitatório, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado, 

sendo que tal declaração deve estar acompanhada da Demonstração do Resultado do 

Exercício - DRE relativa ao último exercício social e, em caso de haver divergência em 

percentual superior a 10% - dez por cento - para cima ou para baixo, em relação à receita 

bruta discriminada na DRE, deverá a mencionada declaração ser acompanhada das 

devidas justificativas); e, 

 

Além da avaliação da capacidade econômico-financeira da licitante por 

meio do patrimônio líquido e do capital circulante líquido, é necessário verificar se a 

mesma dispõe de patrimônio suficiente para suportar os compromissos já assumidos em 

outros contratos, sem comprometer a nova contratação. Uma empresa que assume 

compromissos além de sua capacidade econômico-financeira fica fragilizada e certamente 

terá dificuldades na execução dos seus contratos.  

 

Essa condição pode ser aferida por meio da avaliação da relação de 

compromissos assumidos, contendo os valores mensais e anuais (contratos em vigor 

celebrados com a administração pública em geral e iniciativa privada) que importem na 

diminuição da capacidade operativa ou na absorção de disponibilidade financeira da 

empresa, essencial para o pagamento da folha de salários, encargos trabalhistas e fiscais, 

além das despesas com insuetos e materiais. Com base nessas informações, compara-se o 

valor total dos contratos indicados em sua relação de compromissos com o seu patrimônio 

líquido e verifica-se se a mesma possui condições de suportar mais um contrato.  

 

Considerando que a relação será apresentada pela contratada, é 

importante que a administração se assegure que as informações prestadas estejam 
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corretas. Por esse motivo é que se tem exigido o demonstrativo de resultado do exercício 

- DRE (receita e despesa) da licitante vencedora. Esse documento integra as 

demonstrações contábeis da interessada e a sua apresentação não representa dificuldade 

alguma.  

 

Como, em tese, grande parte das receitas das empresas de 

terceirização é proveniente de contratos, é possível inferir a veracidade das informações 

apresentadas na relação de compromissos quando comparada com a receita bruta 

discriminada na DRE.  

 

Assim, as licitantes devem apresentar as devidas justificativas quando 

houver diferença maior que 10% entre a receita bruta discriminada na DRE e o total dos 

compromissos assumidos.  

 

Esse confronto tem o propósito único e exclusivo de verificar se o valor 

total declarado na relação de compromissos é compatível ou tem correlação com o 

faturamento da empresa indicado em sua Demonstração de Resultados. Percentuais 

inferiores a 10%, na compreensão da administração, não terão o condão, por si só, de 

trazer problemas na avaliação econômica da contratada. 

 

Incluem-se também as exigências de comprovação de capacidade 

técnica, com a seguir: 

 

Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoa (s) 

jurídica (s) de direito público ou privado, compatível (is) em características, quantidade e 

prazos que comprovem que a licitante executou a contento os serviços de vigilância 

armada e desarmada. 
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Apresentar atestado comprovando a execução de serviços de 

terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 

(três) anos. 

 

Comprovar documentalmente que a empresa possui experiência mínima 

de 03 (três) anos de serviços executados no mercado. 

 

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou decorrido no mínimo 01 (um) ano do início de sua execução. 

 

Exigências estas, constantes da INSTRUÇÃO NORMATIVA 5/2017 e 

ACÓRDÃO 1.214/2013 - PLENÁRIO, devendo ser observada e exigida no referido 

edital, quais seguem: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 5/2017: 

10.6. Na contratação de serviço continuado, para 

efeito de qualificação técnico-operacional, a 

Administração Pública poderá exigir do licitante:  

a) ... 

 

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 
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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.  

 

10.7. 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;  

10.7.1. É admitida a apresentação de atestados 

referentes a períodos sucessivos não contínuos, para 

fins da comprovação de que trata o subitem 10.7 

acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos 

serem ininterruptos.  

 

10.8. 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;  

 

10.9. 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; 
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10.10. O licitante deve disponibilizar todas as 

informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços.  

 

11. Das condições de habilitação econômico-

financeira:  

11.1. 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 
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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. 

 

 

ACÓRDÃO 1.214/2013 – PLENÁRIO 

 

CAPACITAÇÃO FINANCEIRA 

“102. Assim, com base nesses pressupostos, 

propõe-se as seguintes condições de habilitação 

econômico-financeira para comporem os editais 

destinados à contratação de serviços terceirizados: 
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As licitantes deverão apresentar a seguinte 

documentação complementar: 

 

Capital Circulante Líquido – CCL: 

1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do exercício social anterior ao da realização do 

processo licitatório, comprovando índices de 

Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como 

Capital Circulante Líquido (CCL) 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 para a 

contratação; 

 

Patrimônio Líquido – PL mínimo de 10%: 

1.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior 

a 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 ...; 

 

Relação de Compromissos e Demonstração do Resultado 

do Exercício – DRE: 

1.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação 

de compromissos assumidos, conforme modelo constante 

do Anexo X, de que 1/12 (um doze avos) do valor 

total dos contratos firmados com a Administração 

e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da 

sessão pública de abertura do processo licitatório, 

não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, 
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podendo este ser atualizado na forma da subcondição 

anterior; 

1.3.1. A declaração de que trata a subcondição 1.3 

deverá estar acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 

exercício social; 

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

117. Com o propósito de atender aos princípios do 

julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento 

convocatório, entende-se que deve ser requerido, 

para demonstrar a capacidade técnica para gerir 

pessoal, um mínimo de 20 (vinte) postos, pouco 

importando as dimensões dos serviços. Essa exigência 

presta-se a assegurar que a contratada possui a 

aptidão mínima para gerenciar contratos de natureza 

continuada, com cessão de mão de obra, perante a 

administração pública, até o limite de quarenta 

postos. Após esse limite, passaria a ser exigido 50% 

do total de postos de trabalho objeto da licitação. 

 

118. Note-se que fazer exigências com base na 

dimensão do objeto, que, aliás, podem permanecer em 

50%, por si só não traria o proveito esperado à 

Administração, pois não se prestaria a demonstrar a 

necessária capacidade da empresa em gerenciar 

pessoal. Este raciocínio só é utilizado em contratos 

pequenos. Em contratos de grande vulto, é 

perfeitamente possível e razoável se exigir 50% da 

quantidade de postos e 50% do objeto. 
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EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 3 ANOS 

121. Observe-se, ainda, que o mesmo art. 30, inciso 

II, da Lei 8.666/93, autoriza expressamente a 

administração a exigir da licitante a comprovação de 

que já executou objeto compatível, em prazo, com o 

que está sendo licitado. De acordo com o art. 57, 

inciso II, dessa Lei, os contratos para prestação de 

serviços de forma contínua poderão ser prorrogados 

por até sessenta meses. 

 

122. Não obstante a autorização legal, verifica-se 

que a Administração não fixa exigência relativa a 

prazo nas licitações e contrata empresas sem 

experiência, as quais, com o tempo, mostram-se 

incapazes de cumprir o objeto acordado. 

 

123. Pesquisa apresentada pelo SEBRAE-SP demonstra 

que em torno de 58% das empresas de pequeno porte 

abertas em São Paulo não passam do terceiro ano de 

existência. Esse dado coaduna com a constatação da 

Administração Pública de que as empresas estão 

rescindindo, ou abandonando, os contratos, antes de 

completados os sessenta meses admitidos por lei. 

 

124. Portanto, em relação ao prazo, a proposta do 

grupo é a comprovação de experiência mínima de três 

anos na execução de objeto semelhante ao da 

contratação. 

 

Observa-se que tais exigências são perfeitamente legais, e se fazem 

extremamente necessárias, vez que foi constatado que, nos últimos anos, passaram a 

ocorrer com maior freqüência, problemas na execução desse tipo de contrato, com 
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interrupções na prestação dos serviços, ausências de pagamentos aos funcionários, como 

de salários, benefícios e outras verbas trabalhistas, trazendo assim prejuízos à 

administração e aos trabalhadores. 

 

Neste mesmo sentido, é perfeitamente prudente a inclusão, em edital, 

de importantes itens elucidados na Instrução Normativa 5/2017 e Acórdão 

1.214/2013 – Plenário, afim de amenizar possíveis contratações que, no futuro, 

possam causar prejuízos aos cofres públicos e principalmente aqueles que realmente 

precisam do pouco salário que ganham em seu labor, os funcionários. 

 

Conclui-se, portanto, que a inclusão das exigências acima citadas não é 

indevida e atende ao interesse publico, resguardando não só os projetos e políticas 

públicas da Administração, como também dos prejuízos que poderão advir do 

inadimplemento de tais obrigações, visto que, por força da jurisprudência dos Tribunais, 

está sujeita ao cumprimento subsidiário no âmbito trabalhista e, nos casos das obrigações 

previdenciárias, ao seu cumprimento solidário.  

 

Portanto, o atendimento das exigências a serem incluídas no Edital 

demonstrará uma situação equilibrada da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos 

índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do 

contrato. Com efeito, a exigência do Edital nada mais fez que traduzisse em critérios 

objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação 

de empresas em situação equilibrada é o mínimo que o Órgão deve cercar-se para 

assegurar o integral cumprimento do contrato. De mais a mais, a inclusão da 

documentação na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na 

contratação. 

 

Outra situação gravíssima é a exigência constante no item 16 do 

TERMO DE REFERÊNCIA, de risco incalculável e extremamente oneroso no orçamento, 

onde certamente não foi previsto os custos no orçamento do TJGO. 
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O item 16 do TR, trata-se da impossibilidade de guardar os 

equipamentos de vigilância armada (armamento, munições e colete balístico) nos locais de 

execução dos serviços de vigilância armada, tais equipamentos não poderão ficar no posto 

de serviço quando não houver posto noturno, ocorre que a grande maioria dos postos não 

contemplam vigilância noturna, e conforme as determinações da Portaria 3.233/12, devem 

ser emitidas guias de trajeto de origem e destino ao custo de R$ 538,86 (R$ 269,43 por 

guia, origem-destino-origem), o custo para essa movimentação é extremamente alto e 

ainda muito arriscado, haja vista a enorme movimentação diária de armas e munições em 

todo o Estado, além de que operacionalmente é impossível de atendimento. 

 

Tal impossibilidade resultará em movimentar os equipamentos para os 

postos todos os dias e recolhê-los ao fim do expediente, onde no caso, deve ser efetuado 

em veículo próprio da empresa para sua sede e depois para o posto de serviço, e vice-

versa, considerando ainda que o tempo para deslocamento do posto-empresa-posto, bem 

como a distância de cada empresa para cada posto de serviço, a licitante contratada não 

terá condições de atendimento, devido à enorme distância entre as cidades e a sede da 

empresa. 

 

Em todos os tomadores, a prática é a instalação de cofre para guarda 

dos equipamentos no próprio local de execução dos serviços, em local da tomadora, com 

acesso exclusivo da contratada, conforme Art. 137, §1º da Portaria 3.233/12. 

 

A prática de instalação de cofres para guarda de equipamentos 

(armamento, munições e placa balística), é atualmente praticado pelas empresas nos 

postos 44 horas dos contratos vigentes de segurança armada para o TJGO, onde já se vão 

praticamente 05 (cinco) anos sem intercorrências quanto a esta questão de guardar os 

equipamentos no posto de serviço. 

 

“PORTARIA DPF Nº 3.233/2012  
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Art. 137. As armas, munições, coletes de proteção 

balística e demais produtos controlados de 

propriedade das empresas especializadas e das que 

possuem serviço orgânico de segurança serão 

guardados em local seguro, em seu estabelecimento, 

de acesso restrito a pessoas estranhas ao serviço.  

§ 1o Os equipamentos e até cinco 

armas de fogo que estejam sendo empregados na 

atividade de segurança privada poderão ser 

guardados em local seguro aprovado pela Delesp ou 

CV, no próprio posto de serviço, não podendo o 

tomador do serviço ter acesso ao material, cuja 

responsabilidade pela guarda cabe exclusivamente à 

empresa especializada.” 

 

Diante disto, o correto é a instalação de cofre para guarda dos 

equipamentos (armamento, munições e placa balística) no próprio posto de serviços. 

 

Observamos ainda, exigências tidas como impraticáveis, visto que o 

edital em referência faz lei entre as partes, sendo a vinculação ao instrumento 

convocatório, princípio basilar de qualquer processo licitatório, conforme aponta o artigo 

3º da Lei 8.666/93, entretanto, toda e qualquer exigência contida em edital de licitação 

deve ser de fato exequível, dentro dos limites legais e razoáveis do que se espera para a 

execução do serviço contratos pela Administração. 

  

 Além de que, qualquer obrigação prevista em edital, que possa gerar 

aumento do custo de execução dos serviços, deve ser prevista nas planilhas de custos e 

formação de preços, para então fazer parte da composição do valor estimado para a 

contratação. 
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 Tem-se que, o instituto da Impugnação ao Edital serve justamente para 

combater todos os pontos que poderão gerar transtornos para Administração e/ou para o 

Particular, quando da execução do serviço. Além de que, carece da Administração 

exterminar do instrumento convocatório, todos os pontos controversos e impraticáveis. 

 

 

3 – DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, é a presente IMPUGNAÇÃO destinada a requerer do 

digníssimo Pregoeiro que:  

1-Efetue adequação das exigências de capacitação financeira, 

adequando o CCL-Capital Circulante Líquido para 16,66% do estimado; 

2-Efetue inclusão de capacitação técnica de 50% do quantitativo de 

vigilantes previstos para cada lote do edital de licitação nº 033/2021; 

3-Que seja incluída a aceitação de atestado de capacidade técnica com 

no mínimo 12 meses de execução contratual; 

4-Que seja excluída exigência do item 16 do Termo de Referência pela 

impossibilidade de atendimento das licitantes; 

5-Que seja prorrogada data de realização do Pregão 033/2021 para 

proporcionar as devidas correções ao edital. 

 

 Termos em que, com respeito, 

 Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia-GO., 22 de junho de 2021. 

 

 

ARTSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. 

Paulo Gonçalves da Silva 

Sódio Diretor 
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De : DEFENSIVA DEFENSIVA
<defensiva.slz@hotmail.com>

Assunto : PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL 033/2021
Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br,

termodereferencia@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL 033/2021

qua, 23 de jun de 2021 17:24
1 anexo

Boa tarde,

Segue em anexo, Pedido de impugnação do edital 033/2021 pelas razões expostas no documento
em anexo.

Atenciosamente.

Wellington Ubaldino de Freitas
Representante Legal

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL 033 2021.pdf
281 KB 
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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2021 

 

A DEFENSIVA FREITAS SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o Nº 16.649.674/0001-51 com sede à Rua 09, s/nº, Lote 41, Quadra 07 – Jardim 

Primavera – Goianápolis – GO - CEP: 75.170-000 neste ato representada por seu representante 

legal Sr. Wellington Ubaldino de Freitas, RG n.º 000000605892-2 SSP/MA, CPF n.º 

435.423.011.91, vem, tempestivamente, conforme item 22 subitem 22.1 do edital 001/2021 em 

tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em 

referência, que adiante específica o que faz na conformidade seguinte: 

“DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Portaria nº 992, de 25 de outubro de 1995 

CAPÍTULO II 

DAS INSTALAÇÕES 

Art. 9º - Serão consideradas adequadas ao exercício das atividades de vigilância e transporte de 

valores, as empresas que dispuserem de: 

I - instalações físicas, de uso e acesso exclusivos, separadas de outros estabelecimentos e 

atividades, contendo, no mínimo, dependências destinadas a: 

a) setor administrativo; 

b) local seguro e adequado à guarda de armas e munições, atendendo às exigências mínimas fixadas 

no artigo 12 desta Portaria; 

c) setor operacional, dotado de sistema de telecomunicação, autorizado pelo órgão competente, a ser 

operado de modo a permitir a comunicação com os veículos utilizados na fiscalização dos postos de 

serviços. 

Art. 12 - O local seguro e adequado para a guarda de armas e munições, a que se refere o 

artigo 9º, alínea "b" desta Portaria, terá que ser aprovado pela Comissão de Vistoria do DPF 

e deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

I - construção de alvenaria, sob laje, com um único acesso; 

II - porta de ferro ou de madeira, reforçada com grade de ferro, dotadas de fechadura especial; 

III - extintor de incêndio nas proximidades da porta de acesso; 

 

mailto:grupo.seguranca@hotmail.com


 DEFENSIVA FREITAS SEGURANÇA EIRELI 

Rua 09, s/nº, Lote 41, Quadra 07 – Jardim Primavera – Goianápolis – GO - CEP: 

75.170-000 CNPJ: 16.649.674/0001-51 

(62) 3341-1144 

 grupo.seguranca@hotmail.com 

 

 
CAPÍTULO II 

DAS FILIAIS E ESCRITÓRIOS OPERACIONAIS 

Art. 36 - O funcionamento de outras instalações e escritórios operacionais, na mesma Unidade 

Federada em que esteja a empresa autorizada a funcionar, independerá de nova autorização 

da Coordenação Central de Polícia do DPF. 

§ 1º - Fica a cargo das Comissões de Vistoria do DPF autorizar o funcionamento das instalações a 

que se refere o "caput" desta artigo, observando o quantitativo de armas, munições e efetivo de 

vigilantes. 

§ 2º - Para a expedição do Certificado de Segurança, neste caso, o órgão fiscalizador levará em 

conta a quantidade de armas e munições que serão utilizadas e o efetivo de vigilantes que estarão 

vinculados à nova instalação. 

§ 3º - Consideram-se escritórios operacionais, as instalações da empresa que não necessitam dispor 

de local para guarda de armas e munições. 

§ 4º - A Comissão de Vistoria definirá a necessidade de construção de local próprio para 

guarda de armas e munições, observando-se o número de clientes da empresa, o número de 

vigilantes e quantitativo de armas e munições.” 

 

“O Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 25 do Anexo I da Portaria nº 2.877, de 30 de dezembro de 2011, e o art. 2º da 

Portaria nº 195, de 13 de fevereiro de 2009, ambas do Ministério da Justiça, e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, no Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 

1983, na Portaria nº 2.494, de 3 de setembro de 2004, do Ministério da Justiça, e na Lei nº 

10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

Seção VI 

Da Guarda de Armas, Munições e Coletes De Proteção Balística 

Art. 137º. As armas, munições, coletes de proteção balística e demais produtos controlados de 

propriedade das empresas especializadas e das que possuem serviço orgânico de segurança serão 

guardados em local seguro, em seu estabelecimento, de acesso restrito a pessoas estranhas ao 

serviço. 

§ 1º Os equipamentos e até cinco armas de fogo que estejam sendo empregados na atividade de 

segurança privada poderão ser guardados em local seguro aprovado pela Delesp ou CV, no próprio 

posto de serviço, não podendo o tomador do serviço ter acesso ao material, cuja responsabilidade 

pela guarda cabe exclusivamente à empresa especializada. 

... 

§ 4º As armas de fogo e munições guardadas em postos de serviço, inclusive em estabelecimentos 

financeiros, deverão ser acondicionadas em cofre, caixa metálica ou outro recipiente resistente e 

que seja afixado ou de outro modo que não possa ser deslocado ou transportado com facilidade, 
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desde que possuam cadeados ou fechaduras de chave ou senha, as quais ficarão em poder dos 

vigilantes ou da empresa de segurança privada.” 

DO PEDIDO: 

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o pedido é 

de 03 (três) dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e habilitação. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora 

formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de 

impugnação se dá em 23 de Junho de 2021, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente 

impugnação. 

No item 16 DA GUARDA DE ARMAS, MUNIÇÕES E COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA  

em seus subitens estabelece que: 

“16. DA GUARDA DE ARMAS, MUNIÇÕES E COLETES DE PROTEÇÃO 

BALÍSTICA 

16.1. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e 

responsabilidade das empresas especializadas nos serviços de vigilância, como 

preconizado no inciso I, do artigo 21, da Lei nº 7.102/1983. 

16.2. Nos casos em que não houver postos noturnos, as armas, munições e coletes 

de proteção balística não poderão ser guardados nas dependências do Contratante, 

sendo que, ao final do horário de expediente, o vigilante diurno deverá proceder ao 

recolhimento desses equipamentos em conformidade com o que dispõe a legislação 

pertinente, notadamente os artigos 134 a 136 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 

10 de dezembro de 2012...” 

A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento licitatório as exigências que 

extrapolam ao disposto no estatuto que disciplina as licitações no âmbito da Administração Pública 

(Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores). 

 

Ab initio, lembremos que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que o edital, 

no procedimento licitatório, constitui Lei entre as partes e é instrumento de validade dos atos 

praticados no curso da licitação, “ao descumprir normas editalícias a Administração frustra a 

própria razão de ser da licitação e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais 

como: o da legalidade, da moralidade e da isonomia”, bem como os contidos no Art. 3º, da Lei de 

Licitações, in verbis: 

 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios BÁSICOS DA 

LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORAL IDADE, 

DA IGUALDADE, DA PUBLICIDADE, DA PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO OBJETIVO E DOS QUE 

LHE SÃO CORRELATOS” (grifo nosso). 
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Data máxima vênia, as exigências editalícias extrapolam a Lei das Licitações, quanto a adoção de 

procedimentos excessivos no que se refere ao item 16 do Termo de referencia conforme pode-se 

constar acima. 

 

Para o saudoso HELY LOPES MEIRELLES, “o princípio da 

legalidade é o princípio basilar de toda Administração Pública. 

Significa que toda atividade administrativa está sujeita aos 

mandamentos da lei e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena 

de invalidade”.  
(In Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros,12ª Edição/1999, p.34). 

 

 No mesmo sentido afirma o ilustre MARÇAL JUSTEN FILHO: “No 

procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso 

significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade 

administrativa. A lei define as condições de atuação estabelecendo a 

ordenação (sequência) dos atos a serem praticados e impondo 

condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas”. (In 

Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 

1999, p.65). 
 

O processo licitatório está subordinado a princípios jurídicos rígidos, como o da isonomia, da 

executoriedade das leis sem discricionariedade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

probidade, da publicidade. 

 

A licitação, como se sabe, consiste num instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na escolha 

dos contratantes e a isonomia entre eles, a priori, significa tratamento igual para situações iguais e, 

por isso, as exigências constantes do edital são endereçadas a todos, indistintamente, que se 

disponha a concorrer ao objeto licitado. Sob tal prisma, pode-se concluir que essa ou aquela 

exigência, quando legal, não cria desigualdade alguma entre os interessados, mas apenas decorre do 

poder da Administração Pública escolher e contratar o licitante que melhor atenda aos seus 

interesses, no entanto, as exigências contidas no Item 16 subitem 16.2 do Termo de Referencia do 

Edital em epígrafe extrapola a lei específica e infringem princípios constitucionais e, em assim 

sendo, não pode ser considerada válida. 

 

Dessa forma, qualquer exigência capaz de limitar o universo de competidores e desnecessária ao 

regular cumprimento do objeto licitado, como é aquelas ora questionadas, será ilegal, conforme 

veementemente combatem doutrina e jurisprudência. O caráter competitivo constitui um princípio 

essencial de toda licitação; não haverá licitação se, por qualquer razão, faltar a essa a competição, 

ficando a seleção da proposta mais vantajosa seriamente comprometida. 

 

Assim, e considerando-se que a Constituição Federal, bem como a Lei n. 8.666/93, autorizam 

apenas as exigências mínimas necessárias à satisfatória execução do objeto licitado, as exigências 

dos itens atacados são manifestamente ilegais e comprometem o caráter competitivo do presente 

certame ao expressamente limitar algumas empresas e outras não no tocante que conforme exposto 

para que 108 armamentos, coletes balísticos e munições, sejam transportados diariamente 

conforme prevê o Edital em suas exigências aos postos que funcionarem somente no turno do dia, a 

empresa deverá cumprir a prerrogativa das exigências do § 4º do Art. 36 da Portaria nº 992, de 25 de 

outubro de 1995. 
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Como já exposto, trata-se de 22 armas 22 coletes e 264 munições para Goiânia-GO e 86 armas, 

1032 munições e 86 coletes para 86 municípios fora da jurisdição de Goiânia, totalizando108 

armamentos, 1296 munições e 108 coletes em transito diariamente. 

 

Para esclarecimento sobre as guias de transporte desses equipamentos, cada guia comporta até 10 

armas, sendo o quantitativo 108 será necessário a emissão de 11 guias a cada 30 dias sendo cada 

guia com custo de R$ 269,46, totalizando um custo mensal somente com a taxa de R$ 2.964,06. 

 

É claro e notório que além da elevação dos custos dos serviços bem como o valor a ser pago pela 

administração Publica Tomadora dos serviços, não há a necessidade deste procedimento, tendo em 

vista que é legalmente possível a implantação de cofres nos estabelecimentos para guarda dos 

equipamentos, conforme acima exposto, minimizando custos e riscos nos procedimentos e 

transporte. 

 

È importante salientar que todos os nossos contratos com órgão Federais com postos semelhantes 

são executados com a guarda dos equipamentos em local seguro disponibilizado pelo órgão de 

acesso exclusivo da empresa contratada com a implantação de cofres fixados de modo a dificultar 

seu deslocamento, conforme a exigências das portarias citadas e até hoje nunca houve nem um 

incidente de nem uma natureza pelo fato da adoção deste procedimento. 

 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito de 

retirar do Edital em seu termo de Referencia a exigência do Item 16 e seus subitens que tão somente 

caracteriza alijar certos licitantes e, de forma reflexa, beneficiar outros, com ofensa aos princípios 

da isonomia e da competitividade. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento.  

Goianápolis - GO, 23 de Junho de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Representante Legal 

mailto:grupo.seguranca@hotmail.com


De : DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA <dimivigilancia@gmail.com>

Assunto : IMPUGNAÇÃO EDITAL 33/2021
Para : licitacao@tjgo.jus.br, rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

IMPUGNAÇÃO EDITAL 33/2021

qua, 23 de jun de 2021 16:15
1 anexo

Boa tarde.

Prezados senhores,

Estamos enviando em anexo nosso pedido de impugnação. Favor confirmar o
recebimento.

Atenciosamente,

DIMIVIG

IMPUGNAÇÃO TJGO - DIMIVIG - 3 ANOS - assinado.pdf
535 KB 



D I M I V I G 
VIGILÂNCIA E SEGURANIAPATRIMONIALLTDA 
Rua  França ,  nº 120, CEP: 74.715-170   CNPJ:22.236.185/0002-51 
Fones: +55(96) 3225-5924 / (62) 98143-4171/ (62) 98185-6553 
End. Eletrônico: dimivigilancia.go@gmail.com 

  
 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO 

 
Ref. Edital de Licitação nº 033/2021 – Pregão Eletrônico 

Processo Administrativo nº 202002000213871 – TJGO 

 

 

 

DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.236.185/0002-51, 
com sede na Rua França, nº 120, Jardim Novo Mundo, CEP. 74.715-170, nesta cidade de Goiânia - GO, na 

condição de    licitante interessada na participação do aludido certame, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Senhoria, apresentar IMPUGNAÇAO ao edital regular do certame supra. 

 

DOS FATOS 

 

Esta empresa, ora impugnante, vem através deste apresentar impugnação ao Edital do Pregão nº 

21000008/2021 SE/AP para a contratação de serviço de vigilância armada ostensiva em unidades dos Correios, 

no Estados do Amapá 

 

Ocorre que, a alínea “j” do item 53.3 do do referido Edital prevê como requisito a comprovação de experiência 

mínima de 3 (três) anos, nos seguintes termos; 

 

“j) Ainda para efeito de qualificação técnico-operacional a licitante deverá 

comprovar experiência mínima de 3 (três) anos na execução do objeto, podendo 

ser aceito o somatório de atestados e não havendo necessidade de os três anos 

serem ininterruptos.” 

 

Ocorre que, tal previsão é restritiva de competividade e cria requisito limitante à participação de empresas 

idôneas e estruturadas, conquanto possam comprovar a i pelo quantitativo e por experiência de 1 (um) ano, 2 

(dois) anos e até por mais de 30 (trinta) meses, o que demonstra-se bastante razoável conjugado com o fatos de 

comprovação de idoneidade finaceira e quantitativo de 30% por lote. 

 

Ocorre que a contratação será feita pelo período de 12 meses e entendemos que a comprovação de que 

determinada empresa ja desempenhou serviços com o quantitativo estabelecido por período de 12 meses, 

idêntico ao que será inicialmente contratado, por si só já tornaria razoável e proporcional a 

relativização/minimização da exigência temporal ora impugnada.  

 

Sendo que a empresa vencedora firmará contrato por 12 meses, podendo ou não ser prorrogado a critério da 

Administração, o que demonstra não ser crível exigir 3 anos de experiência para que se contrate um serviço  que 

terá duração de apenas 12 meses. 

 

Serão contratados no lote 1 – 153 postos, no lote 2 – 67 postos e no lote 3 – 87  postos de vigilância para o 

desempenho dessa atividade de acordo com as exigências do Termo de Referência. Não é crivel que empresa 

que demonstre essa capacidade quantitativa (30% de cada lote administrado concomitantemente) e experiência 

de 2 anos ou até 30 meses seja alijada do certame ou impedida de participar por simples formalismo que não 

se demonstra cabível nas contratações da Administração Pública que deve buscar sempre ampliar a 

competitividade para conseguir o melhor preço e a  melhor contratação. 

 

Òbvio que a Administração deve resguradar-se de alguns critérios como sabiamente o faz esse ilustre 

pregoeiro, mas não vemos como prejuízo para administração a redução deste requisito em 6(seis) meses ou 

1(um) ano a fim de propiciar a participação de mais interessados e de empresas idôneas e capazes de suportar 

a  execução contratual muitas vezes com melhor estrutura do que empresas que já está há dezenas de anos no 

mercado. Empresas novas e modernas, ligados a processos modernos e gestão contemporânea e eficiente por 

vezes podem ser prejudicadas por uma simples limitação formal. Assim já vem consolidando entendimento o 

TCU e os Tribunais pátrios quando da comprovação de empresas vencedoreas de certames de que faltam 

poucos meses para “atingir” tal requisito.  
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DO REQUISITO TEMPORAL 

Em síntese, o Edital prevê o seguinte: 

 

 

“item 53.3 – documento relativo`a qualificação técnica: 

“j) Ainda para efeito de qualificação técnico-operacional a licitante deverá 

comprovar experiência mínima de 3 (três) anos na execução do objeto, 

podendo ser aceito o somatório de atestados e não havendo necessidade de 

os três anos serem ininterruptos.” 
 

Com todo o respeito a este ilustre pregoeiro, solicitamos que seja reavaliada a possibilidade de limitar 

a comprovação de capacidade técnica ao quantitativo de 50% dos postos e tempo de experiência de 

2 anos ou até 30 meses, já que, a IN nº 05/2017 permite a aplicação discricionária destes requisitos, 

restando a cargo do Administração a ponderação dessas exigências. 
 

Ao nosso sentir, a exigência de 2 (dois) anos de experiência profissional somado ao quantitativo de 

50% cumpre a função de resguardar a Administração e garantir a contratação de uma empresa idônea 

e capaz de desempenhar, com retidão, o objeto contratual licitado. 

 

Sobre o tema trazemos a nobre posição adotada pelo TCU em ACÓRDÃO Nº 2870/2018 – TCU – 

Plenário de 5/12/2018 na Universidade Federal de Goiás, relacionadas ao processamento do Pregão 

Eletrônico 150/2018, cujo objeto é a contratação de serviços de vigia/portaria (26 postos de trabalho), 

para as unidades/órgãos da Universidade Federal de Jataí, com dedicação exclusiva da mão de 

obra. 

 

Em eminente voto do Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES a empresa vencedora 

Inova Serviços de Mão de Obra Eireli foi habilitada a contratar os serviços objetos do Pregão 

Eletrônico 150/2018 ainda que não constasse com exatos 3 anos de experiência, mas apenas 28 

meses que, entenderam os ministros, ser suficiente para atender a qualificação técnico- 

operacional exigida no Edital, pois veja: 

 

VOTO 

 

Cuidam estes autos de representação, com pedido de medida 

cautelar, formulada pela empresa Terrabela Publicidade e Propaganda Eireli, 

a respeito de possíveis irregularidades cometidas na condução do Pregão 

Eletrônico 150/2018, promovido pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O objeto do certame é contratação de serviços de vigia e 
portaria, totalizando 26 postos de trabalho, para os órgãos e unidades da 

Universidade Federal de Jataí. 

O prazo de vigência do contrato a ser assinado é de 12 meses, 

podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais 

e sucessivos, limitada sua duração a 60 meses. 

A sessão de abertura do pregão ocorreu em 10/10/2018, através 

do sítio eletrônico comprasnet (peça 1, p. 10), contando com a presença de 

perto de 40 licitantes. A empresa Inova Serviços de Mão de Obra Eirelli 

apresentou o menor lance, de R$ 1.554.423,70, que foi aceito pela UFG. 
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A representante alega que a habilitação da empresa Inova foi 

indevida, por descumprir os itens 8.44.35 a 8.44.38 do edital, que exigem 

experiência mínima de 3 anos na prestação dos 26 postos contratados. 

Demonstra a representante que os atestados de capacidade técnica 

apresentados pela Inova Serviços de Mão de Obra Eirelli comprovam 

gerenciamento de 26 postos, ou mais, por 28 meses. 

Requer concessão de medida cautelar, para determinar suspensão 

cautelar e imediata da licitação e, em sendo julgada procedente a 

representação, declarada a desclassificação da Inova Serviços de Mão de Obra 

Eirelli. 
 

 
 

(...) 

Apesar do equívoco da pregoeira, não é caso de anular a 

habilitação da Inova Serviços de Mão de Obra Eirelli, muito menos de 

concessão da medida cautelar pleiteada. 

Isso porque, como mencionado pela unidade instrutiva, o contrato 

prestação de serviço de segurança atual se encerra em 30/11/2018, não sendo 

mais possível prorrogá-lo, mostrando-se premente a contratação. 

Além disso, a comprovação de execução do serviço por 28 

meses atende, suficientemente, a razão que levou à inserção, no edital, da 

exigência de qualificação técnico-operacional em tela, qual seja, de 

aumentar as chances de boa execução do objeto. 

Noto que a questão de fundo destes autos, a possibilidade de 

exigir comprovação de 3 anos de experiência para contratação de serviços 

continuados, tema recorrente em processos desta Corte, como, por exemplo, 

nos TCs 027.311/2016-3, 008.184/2017-8, 023.487/2018-6 e 027.471/2018- 

7, merece ser revisitada, para evitar a banalização que vem 
ocorrendo. 

O § 5º do art. 30 da Lei 8.666/1993 veda “exigência de 

comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 

época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 

Lei, que inibam a participação na licitação”. 

O inciso II, do mesmo artigo, por sua vez, admite exigência de 

“comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação (...)”. 

Ocorre que contratos de terceirização para serviços contínuos são, 

em regra, firmados por prazo inicial de 12 meses, prorrogáveis 

sucessivamente por até 60 meses. Por ser facultativa, a contratação somente 

será de 12 meses se a contratada não prestar um bom serviço. Evidenciando- 

se que não possui condições de prestá-lo a contento, caberá à Administração 

não prorrogar o contrato. 

Assim, 3 anos de experiência mínima, para comprovação de 

qualificação técnico-operacional, supera o prazo estipulado na relação 

contratual inicial, caracterizando critério, em princípio, exigência 
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incompatível com objeto licitado, contrariando o inciso II do art. 30 da Lei 

8.666/1993. 

O impedimento à participação de empresas com menos de 3 anos 

de existência dificulta a entrada a novos concorrentes no setor em que se 

insere a contratação, principalmente no caso de serviços em que o setor  

Além disso, restringe a competitividade do certame, pois quanto 

mais exigências de qualificação, menor o número de empresas aptas a cumpri- 

las. 

Por se tratar de exigência de qualificação com potencial de 

restringir o caráter competitivo do certame e o desenvolvimento do setor em 

que se insere o objeto da contratação, a experiência anterior em lapso 

temporal superior ao prazo inicial do contrato deve ser objeto de 

adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação e na 

experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso 

indispensável para assegurar prestação do serviço em conformidade com 

as necessidades específicas do órgão, por força da sua essencialidade, 

quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade. 

Convém, também, que o órgão contratante sopese os reflexos da restrição 

no desenvolvimento do setor do serviço pretendido. 

A exemplo de zeladoria, limpeza, conservação e dedetização de 

grupos sanitários, lavatórios e vestiários, há atividades em relação às quais 

 
condições de execução a contento do que outra que tenha executado 

quantitativo equivalente em prazo inferior. 

Nesse sentido, fez bem o MPOG ao prever, no 10.6 do anexo VI 

da Instrução Normativa 5/2017, possibilidade de a Administração exigir 

experiência mínima de 3 anos, em vez de determinar, como lhe havia 

recomendado o TCU. Teria feito ainda melhor se houvesse assinalado que 

essa possibilidade está restrita aos casos em que as circunstâncias da 

prestação do serviço a ser contratado assim recomendem. 

Por essas razões, considero parcialmente procedente a 

representação; dou ciência ao órgão licitante da interpretação a ser dada aos 

itens 10.6, “b”; 10.6.1 e 10.9 do anexo VI da Instrução Normativa 5/2017, do 

MPOG; e considero prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em 

razão da apreciação do mérito da matéria. 

No mais, encaminho cópia da deliberação ora proferida, 

acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Secretário de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pela 

elaboração e revisões da Instrução Normativa 5/2017, para ciência do 

entendimento ora adotado. 

Com essas considerações, voto por que o Tribunal de Contas da 

União aprove o acórdão que submeto à apreciação do Plenário. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de 

Souza, em 5 de dezembro de 2018. 

 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Relator 
 

não me parece que a empresa com 3 anos de experiência tenha melhores 
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Veja-se que no caso analisado pelo TCU, ainda que tenha existido previsão expressa no Edital, essa 

fora afastada pelo TCU por entender INCOMPATÍVEL com o objeto licitado (contração por 12 meses) 

a exigência de 3 anos de experiência. 

 
Ocorre que, no caso aqui tratado, há expressa previsão no Edital da possibilidade de soma de atestados 

e, além disso, como no caso acima, o objeto é a CONTRATAÇÃO POR 12 MESES (subitem 14) 

demonstrando absolutamente aplicável ao caso o acórdão acima citado. 

 
Da mesma forma, verifica-se que no Acórdão a Universidade Federal foi cientificada para que não 

adote esta restrição de 3 anos em casos que não seja adequadamente fundamentado e baseados em 

estudos prévios à licitação e na experiência pretérita do órgão contratante, pois veja: 

“9. Acórdão: 
VISTOS,       relatados        e        discutidos        estes        autos 

de representação formulada pela empresa Terrabela Publicidade e 

Propaganda Eireli, versando sobre possíveis irregularidades cometidas no 

Pregão Eletrônico 150/2018, promovido pela Universidade Federal de Goiás; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 237, 

VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, para, 

no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. dar ciência à Universidade Federal de Goiás (UFG) de que: 

9.2.1. para fins de qualificação técnico-operacional, pode ser 

exigida comprovação de experiência mínima de três anos, na execução de 

serviços continuados compatíveis em características e quantidades com o 

objeto da licitação, 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 assim 

recomendem, o que deve ser objeto de adequada fundamentação, baseada 

em estudos prévios à licitação e na experiência pretérita do órgão 

contratante; 

9.2.2. o Tribunal de Contas da União não se opõe à habilitação 

da empresa Inova Serviços de Mão de Obra Eirelli no Pregão Eletrônico 

150/2018; 

9.3. dar ciência do teor desta deliberação às empresas Terrabela 

Publicidade e Propaganda Eireli e Inova Serviços de Mão de Obra Eirelli; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do 

relatório e voto que a fundamentam, ao Secretário de Gestão do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pela elaboração e 

revisões da Instrução Normativa 5/2017; e 

9.5. arquivar estes autos.” 

 
Verifica-se que o TCU, por diversas vezes, tem revisados atos administrativos que tragam a aludida 

restrição da competividade em razão apenas de tempo de experiência e já solicitou, por diversas 

oportunidades, ao MPGO, a revisão da IN 5/2017, bem como reiteradamente tem recomendado aos 

órgãos federais que não adotem tal restrição sem a devida e necessária fundamentação. 
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Ante todo o exposto, diante dos fatos e fundamentos acima demonstrados, bem como da absoluta 

capacidade desta empresa em desempenhar de forma esmerada e com regularidade os serviços ora 

licitados, solicitamos, com o devido respeito e consideração, que seja avaliada por este ilustre 

pregoeiro a possibilidade de diminuição da experiência profissional de 3 para 2 anos ou até 30 meses 

(2 anos e meio) a fim de garantir  a participação de um maior número de licitantes e a melhor 

contratação para a Administração. 

 

Apenas para fins de exemplo, colacionamos decisão emanada da Superintendência Nacional dos 

Correio que em certame realizado por aquela instituição acatou “impugnação” proposta por esta 

emprea e reduziu e exigência de 3 para 2 anos.  

 

Neste termos, pede que seja avaliada conveniência de readequação do presente edital ao patamar 

pleiteado.  

 

 
Goiânia, 23 de junho de 2021. 

 

 

 

 
 

DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. 
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De : Cleyton Menezes <cleytoncsm@gmail.com>
Assunto : IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº

033/2021
Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 033/2021

ter, 22 de jun de 2021 16:54
1 anexo

Boa tarde, Senhor Pregoeiro.

A empresa GUEPARDO VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI, inscrita o CNPJ nº
20.664.169/0001-53, por intermédio de seu representante legal Sr. CLEYTON DA SILVA
MENEZES, portador da Carteira de Identidade nº 3210909-2ª Via SSP/GO e do CPF nº
809.041.901-10, vem por meio do presente email, apresentar pedido de impugnação ao Edital de
Licitação nº 033/2021, conforme anexo.

Solicito acusar o recebimento deste.

Obrigado.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.pdf
1 MB 































De : P&M Vigilância <pemvigilancia@gmail.com>
Assunto : PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL Nº033/2021

Para : rjayme@tjgo.jus.br, licitacao@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EDITAL Nº033/2021

ter, 22 de jun de 2021 16:06
1 anexo

Boa tarde, a empresa P&M vem através deste encaminhar impugnação (anexo) do edital
nº 033/2021.

Pedro Mariano
62 - 3094-2040

Impugnação edital 033-2021 emepresa P&M.pdf
5 MB 





















































De : ULTRASEG Segurança Patrimonial
<ultrasegseguranca@gmail.com>

Assunto : Impugnação ao Pregão nº 33/2021
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Impugnação ao Pregão nº 33/2021

qua, 23 de jun de 2021 21:35
1 anexo

Encaminho impugnação ao Edital de Licitação 33/2021.

Gentileza, confirmação de recebimento deste.

Atenciosamente,
Leandro Fernandes Silva
Sócio Diretor
(62) 3280-8000
E-mail: ultrasegseguraca@gmail.com

IMPUGNACAO AO EDITAL DO TJGO PREGAO 33-2021.pdf
3 MB 
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 202002000213871 
Referência : Pregão Eletrônico nº 033/2021
Objeto : Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância,

monitoramento e segurança ostensiva, armada 
Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  das  impugnações  interpostas  pelas  empresas  ARTSEG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA,  DEFENSIVA FREITAS SEGURANÇA EIRELI,  DIMIVIG
VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA  PATRIMONIAL  LTDA,  GUEPARDO  VIGILÂNCIA  E
SEGURANÇA EIRELI  –  ME,  P&M  VIGILÂNCIA E  SEGURANÇA EIRELLI  e  ULTRASEG
SEGURANÇA  PATRIMONIAL  LTDA,  ao  edital  nº  033/2021,  na  modalidade  PREGÃO
ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE,  que tem por  objeto a contratação de
empresa para a prestação de serviços continuados de vigilância, monitoramento e segurança
ostensiva,  armada,  mediante  fornecimento  de  mão  de  obra,  materiais  e  equipamentos
necessários à execução dos serviços, inclusive armamento, munição e coletes balísticos, para
atendimento das necessidades do Poder Judiciário Goiano,  ante as supostas irregularidades
presentes no edital de convocação.

DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

Serão elencados aqui apenas os tópicos constantes das impugnações tendo em vista
ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.

ARTSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

A empresa ARTSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA impugnou o Edital 033/2021
alegando  que  diante  dos  inúmeros  problemas  que  costumam  ocorrer  na  execução  dos
contratos de serviços terceirizados, tais como interrupções na prestação dos serviços, o não
adimplemento  das obrigações financeiras  por  parte  das empresas contratadas relativas  ao
pagamento de salários, encargos e demais benefícios legais, dentre outros, e que diante dos
prejuízos e transtornos que tais ocorrências acarretariam à Administração e aos trabalhadores,
algumas  exigências  deveriam  certamente  estar  contempladas  no  Edital  033-2021  deste
Tribunal.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

A referida empresa pugna pela adequação das exigências de capacitação financeira,
demandando que o Capital Circulante Líquido (CCL) seja de 16,66% do valor estimado para a
contratação;  pela  inclusão  de  capacitação  técnica  de  50%  do  quantitativo  de  vigilantes
previstos  para  cada  lote  do  edital;  pela  inclusão  da  exigência  de  atestado  de  capacidade
técnica com no mínimo 12 meses de execução contratual; pela exclusão do item 16 do Termo
de Referência, uma vez que, segundo a empresa, a proibição de se guardar os equipamentos
de vigilância (armamento, munições e colete balístico) nos locais de execução dos serviços de
vigilância  armada  tornar-se-ia  inviável  e  inoperante,  haja  vista  o  custo  e  o  risco  da
movimentação dos equipamentos para os postos de trabalho todos os dias e recolhimento no
fim do expediente.

Por  fim,  pede  que  a  data  de  realização  do  Pregão  033/2021  seja  prorrogada  para
propiciar eventuais correções no instrumento convocatório.

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

É poder  discricionário  da  Administração,  quando  da  contratação  de serviços,  definir
quais  exigências  são  necessárias  para  a  qualificação  das  empresas  interessadas,  dentro
daquelas permitidas na legislação.

DEFENSIVA FREITAS SEGURANÇA EIRELI

A empresa DEFENSIVA FREITAS SEGURANÇA EIRELI, alega que a referida licitação,
através de regras que fazem parte do Termo de Referência deste instrumento convocatório,
vem frustrando o caráter competitivo da disputa, ficando a seleção da proposta mais vantajosa
“seriamente comprometida”.

De acordo com a impugnante, isso se dá em razão da exigência contida no item 19 do
Termo de Referência (DA GUARDA DE ARMAS, MUNIÇÕES E COLETES DE PROTEÇÃO
BALÍSTICA), que prevê que armamentos, coletes balísticos e munições sejam transportados
diariamente no que toca aos postos que funcionarem somente no turno do dia, fato este que
acarretaria um tratamento desigual às empresas.

Ademais,  argumenta  que  fora  os  custos  da  referida  movimentação,  “não  há  a
necessidade deste procedimento, tendo em vista que é legalmente possível a implantação de
cofres nos estabelecimentos para guarda dos equipamentos”, o que minimizaria os custos e
riscos nos procedimentos e transporte.

Dito isso, pugna pela retirada do item 16 e seus subitens, que no seu entendimento, tão
somente “caracteriza alijar certos licitantes e, de forma reflexa, beneficiar outros, com ofensa
aos princípios da isonomia e da competitividade”.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

A exigência contida no subitem 16.2 do Termo de Referência segue orientações do CNJ,
que estabelece que em novas contratações de serviço de vigilância, as armas não poderão
permanecer  nos  prédios  dos  Fóruns  optando-se,  assim,  pelo  recolhimento  desses
equipamentos em conformidade com o que dispõe a legislação pertinente, notadamente os
artigos 134 a 136 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF. Não há, portanto, se falar em ofensa aos
princípios da isonomia e competitividade.

DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

A empresa  DIMIVIG  VIGILÂNCIA E  SEGURANÇA PATRIMONIAL  LTDA alega  que
previsão  contida  no  instrumento  convocatório  restringe  a  competitividade  e  cria  requisito
limitante à participação de empresas idôneas e estruturadas,  no que tange à exigência de
“qualificação técnico-operacional da licitante que deverá comprovar experiência mínima de 3
(três)  anos  na  execução  do  objeto,  podendo  ser  aceito  o  somatório  de  atestados  e  não
havendo necessidade de os três anos serem ininterruptos”, vislumbrada na alínea “j” do item
53.3 do Edital 033-2021.

Pede  a  empresa  que  seja  reavaliada  a  possibilidade  de  limitar  a  comprovação  de
capacidade técnica ao quantitativo de 50% dos postos de trabalho e tempo de experiência de 2
anos ou até 30 meses.

Segundo a impugnante, “3 (três) anos de experiência mínima, para comprovação de
qualificação  técnico-operacional,  supera  o  prazo  estipulado  na  relação  contratual  inicial,
caracterizando critério, em princípio, incompatível com objeto licitado, contrariando o inciso II
do art. 30 da Lei 8.666/1993.” Argumenta ainda que eventuais impedimentos à participação de
empresas com menos de 3 anos de existência dificultaria a entrada de novos concorrentes no
setor em que se insere a contratação.

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

É poder  discricionário  da  Administração,  quando  da  contratação  de serviços,  definir
quais  exigências  são  necessárias  para  a  qualificação  das  empresas  interessadas,  dentro
daquelas permitidas na legislação que norteia os procedimentos licitatórios. 

GUEPARDO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI – ME

A empresa  GUEPARDO  VIGILÂNCIA E  SEGURANÇA EIRELI  –  ME  repousa  seus
argumentos sobre as especificidades da Lei  Complementar  nº  123/06,  que deu tratamento
diferenciado e favorável às ME’s e EPP’s.

A  impugnante  ressalta  a  “obrigatoriedade  de  a  Administração  Pública  valer-se  da
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Licitação  Exclusiva  às  ME’s  e  EPP’s”,  bem  como  a  obrigatoriedade  de  se  fazer  uso  da
DIVISIBILIDADE do objeto a ser licitado. Assim sendo, haveria a obrigatoriedade de se dividir o
objeto que se pretende contratar em parcelas diversas, com o fim de possibilitar um acesso
maior de licitantes, que não poderiam executar o todo, mas tão somente parte do serviço.

A  empresa  pugna,  dessa  forma,  que  seja  realizado  um  processo  licitatório
exclusivamente às ME’s e EPP’s, com reserva de cota de 25% do objeto a ser licitado. Pugna
como consequência pela modificação do subitem 11.13, no que concerne à comprovação da
boa situação econômica, referente à apresentação de patrimônio líquido de 10 (dez) por cento
do valor estimado, visto que tal incidência dar-se-ia ao valor de cada item/lote.

Por fim, pediu alteração fossem processadas alterações no Termo de Referência, mais
especificamente  em  relação  aos  subitens  16.2,  defendendo  que  os  custos  para  a
movimentação dos equipamentos de vigilância não foram previstos em Edital (emissão de guia
de transporte), e 17.3, exigências referentes aos uniformes, uma vez que seriam previamente
aprovados pela PF.

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

Ao estabelecer a necessidade da contratação a Administração definiu os lotes buscando
evitar uma quantidade grande de empresas contratadas, fato esse que dificultaria a gestão dos
contratos. É poder discricionário da Administração, quando da contratação de serviços, definir a
forma de contratação que melhor lhe atender. A Lei Complementar 123/2006 e suas alterações
estabelece que:

Art. 48. 
(…)
III  -  deverá  estabelecer,  em certames  para  aquisição de  bens de  natureza
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação
de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Considerando que a contratação refere-se a serviços e não a aquisição de bens, não há
se falar em cota de 25%.

Em  relação  às  exigências  constantes  do  Termo  de  Referência,  citadas  pela
IMPUGNANTE, imperioso ressaltar que todas tem amparo legal, sendo poder discricionário da
Administração, quando das contratações de serviços, definir quais exigências são necessárias
para a qualificação das empresas interessadas, dentro daquelas permitidas na legislação que
norteia os procedimentos licitatórios. 
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P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELLI

A referida empresa, assim com a supracitada, também debruçou seus argumentos sobre
as  especificidades  da  Lei  Complementar  nº  123/06,  que  deu  tratamento  diferenciado  e
favorável às ME’s e EPP’s.

A  impugnante  ressalta  a  “obrigatoriedade  de  a  Administração  Pública  valer-se  da
Licitação  Exclusiva  às  ME’s  e  EPP’s”,  bem  como  a  obrigatoriedade  de  se  fazer  uso  da
DIVISIBILIDADE do objeto a ser licitado. Assim sendo, haveria a obrigatoriedade de se dividir o
objeto que se pretende contratar em parcelas diversas, com o fim de possibilitar um acesso
maior de licitantes, que não poderiam executar o todo, mas tão somente parte do serviço.

A  empresa  pugna,  dessa  forma,  que  seja  realizado  um  processo  licitatório
exclusivamente às ME’s e EPP’s, com reserva de cota de 25% do objeto a ser licitado. Pugna
como consequência pela modificação do subitem 11.13, no que concerne à comprovação da
boa situação econômica, referente à apresentação de patrimônio líquido de 10 (dez) por cento
do valor estimado, visto que tal incidência dar-se-ia ao valor de cada item/lote.

Por  fim,  pediu  alteração  dos  subitens  16.2  (defendendo  que  os  custos  para  a
movimentação dos equipamentos de vigilância não foram previstos em Edital – emissão de
guia  de  transporte);  17.3   (exigências  referentes  aos  uniformes,  uma  vez  que  seriam
previamente aprovados pela PF) – ambos do Termo de Referência e 46 do Edital.

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

Ao estabelecer a necessidade da contratação a Administração definiu os lotes buscando
evitar uma quantidade grande de empresas contratadas, fato esse que dificultaria a gestão dos
contratos. É poder discricionário da Administração, quando da contratação de serviços, definir a
forma de contratação que melhor lhe atender. A Lei Complementar 123/2006 e suas alterações
estabelece que:

Art. 48. 
(…)
III  -  deverá  estabelecer,  em certames  para  aquisição de  bens de  natureza
divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação
de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Considerando que a contratação refere-se a serviços e não a aquisição de bens, não há
se falar em cota de 25%.

Em  relação  às  exigências  constantes  do  Termo  de  Referência,  citadas  pela
IMPUGNANTE, imperioso ressaltar que todas tem amparo legal, sendo poder discricionário da
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Administração, quando das contratações de serviços, definir quais exigências são necessárias
para a qualificação das empresas interessadas, dentro daquelas permitidas na legislação que
norteia os procedimentos licitatórios. 

ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

A empresa ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA impugnou o Edital 033/2021
no  que  toca,  primeiramente,  ao  item  16,  questionando  a  exigência  aludida  de  que  os
equipamentos  de  vigilância  devem  ser  recolhidos,  nos  casos  em  que  não  houver  postos
noturnos. Alega a existência de custos referentes à movimentação de tais equipamentos, que
envolvem o pagamento da Guia de Transporte e o cadastramento junto ao Sistema GESP da
Polícia  Federal.  Defende  ainda  que  houve  inobservância  do  art.  137  da  Portaria  DPF  nº
3.233/2012, que prevê que as armas, munições e placa balística devem permanecer no próprio
posto de serviço.

A impugnante questionou ainda o item 53.3.1, “c” e “j”. Defende que apenas o atestado
emitido após 12 (doze) meses de execução contratual seria válido e suficiente.

Expôs  também,  exigências  contidas  no  termo  de  Referência  que,  segundo  a
impugnante,  caracterizariam desvio  de  função,  tal  como  “manutenção  e  ajustes  de  CFTV.
Apontou, ainda, que questões relativas a intrajornadas não restaram claras.

Pede a anulação do certame ou suspensão da sessão a fim de que sejam afastadas
regras  que  ofendam  os  princípios  da  igualdade,  da  isonomia,  da  legalidade  e  da
impessoalidade.

ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

A exigência contida no subitem 16.2 do Termo de Referência segue orientações do CNJ,
que estabelece que em novas contratações de serviço de vigilância, as armas não poderão
permanecer  nos  prédios  dos  Fóruns  optando-se,  assim,  pelo  recolhimento  desses
equipamentos em conformidade com o que dispõe a legislação pertinente, notadamente os
artigos 134 a 136 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF. Não há, portanto, se falar em ofensa aos
princípios da isonomia e competitividade.

Em relação às exigências constantes do subitem 53.3.1, “c” e “j”, do edital, citadas pela
IMPUGNANTE, imperioso ressaltar que todas tem amparo legal, sendo poder discricionário da
Administração, quando das contratações de serviços, definir quais exigências são necessárias
para a qualificação das empresas interessadas, dentro daquelas permitidas na legislação que
norteia os procedimentos licitatórios.

As  supostas  questões  relativas  à  contratação,  serão  aclaradas  junto  à  empresa
vencedora  do certame antes da contratação,  sendo que tais  situações não influenciam no
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procedimento licitatório.

Acerca  do  desvio  de  função  mencionado,  cumpre  informar  que  as  contratações
anteriores foram processadas no mesmo formato, não havendo nenhum questionamento por
parte das empresas interessadas.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro das impugnações apresentadas por considerá-las tempestivas e,
pelas razões retromencionadas  decide  pela manutenção das exigências constantes do edital
pois totalmente compatíveis com o disposto nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002.

Goiânia, 25 de junho de 2021.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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