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PROCESSO Nº. 23327.251336.2020-11

ASSUNTO: Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

1. DO HISTÓRICO: 

Versa o presente relatório sobre o pedido de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 03/2020
interposto pela empresa GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, cujo objeto
é  a  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de  serviços  de  vigilância
armada  e  desarmada,  executada  por  profissional  qualificado  nos  termos  da  Lei  nº  7.102,  de
20  de  junho  de  1983,  nas  dependências  da  Reitoria  do  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência  e  Tecnologia  Baiano,  e  desarmada  no  Centro  de  Referência  Dois  de  Julho,  conforme
condições, quantidades e exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos. Expomos,
ao longo deste Relatório, as arguições apresentadas pela recorrente, as contrarrazões da recorrida, e
o exame e apreciação do Pregoeiro, considerando os argumentos juntados pelas interessadas e das
condições esculpidas no instrumento convocatório e na Lei quanto à matéria. 

2. DA TEMPESTIVIDADE

O Pedido de Impugnação apresentado foi recebido, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente. Dessa
forma, a Lei nº 10.024/2019, em seu art. 24, dispõe: 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. Sendo assim, este Pregoeiro decide pelo CONHECIMENTO
do PEDIDO ora interposto. 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Transcritas integralmente na forma abaixo: 

“Ao ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada 
e desarmada. 

Ref.: Impugnação - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
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I. IDENTIFICAÇÃO COMPLETA

GUARDSECURE  SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito
privado,  regularmente  inscrita  no  CNPJ-MF sob o número 42.035.097/0001-18,  com sede Rua
Araponga, nº 489, Lote 07, Quadra II, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, neste ato representado
pela Sr.  Heldevan Baptista  dos Santos,  CPF nº 046.963.325-51, RG nº 12.789.845-00 SSP/BA,
Lauro de Freitas/BA. 

II. ÓRGÃO/ENTIDADE E SETOR LICITANTE

MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  E
TECNOLÓGICA  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA
BAIANO 

III. MODALIDADE/NÚMERO DE ORDEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 23327.251336.2020-11 

V. FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO

Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de  serviços  de  vigilância  armada  e
desarmada, executada por profissional qualificado nos termos da Lei nº 7.102, de 20 de junho de
1983,  nas  dependências  da  Reitoria  deste  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Baiano, e desarmada no Centro de Referência Dois de Julho. 

VI. DISPOSITIVO OU ATO QUESTIONADO

23. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

23.4. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global de até R$ 386.212,68(trezentos e
oitenta e seis mil, duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos).

24. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

24.1. O custo estimado da contratação é de R$ 386.212,68 (trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e
doze reais e sessenta e oito centavos).
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VII. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO/RECURSO

Preços 

Apontamos que os preços no Anexo I – Termo de Referencia Item 1 do Objeto, (Tabela abaixo)
encontram-se abaixo dos valores limites mínimo e máximo estabelecidos pela Secretaria de Gestão
(SEGES), por meio da Portaria nº 213, de 25 de setembro de 2017 para contratação de serviços de
vigilância. 

G
ru

p
o

It
em

C
A

T
S

E
R Descrição Und. Qtd Valor

Estimado
Mensal

Valor
Estimado

Anual

01

01 23647
Posto  de  vigilância  desarmada  –  12  (doze)  horas
diurnas,  de  segunda  a  domingo,  envolvendo  2
(dois)  vigiantes,  em  turnos  de  12x36  (doze  por
trinta seis) horas Reitoria.

Posto 01  R$ 7.247,35 R$ 86.968,20

02 23957
Posto  de  vigilância  armada  –  12  (doze)  horas
noturnas,  de  segunda  a  domingo,  envolvendo  2
(dois)  vigiantes,  em  turnos  de  12x36  (doze  por
trinta seis) horas Reitoria.

Posto 01 R$ 8.994,79 R$ 107.937,48

VALOR TOTAL DO GRUPO 01 R$ 16.242,14 R$ 194.905,68

02

03 23647
Posto  de  vigilância  desarmada  –  12  (doze)  horas
diurnas,  de  segunda  a  domingo,  envolvendo  2
(dois)  vigiantes,  em  turnos  de  12x36  (doze  por
trinta  seis)  horas  –  Centro  de  Referência  02  de
Julho.

Posto 01 R$ 7.247,29 R$ 86.967,48

04 23957
Posto  de vigilância  desarmado – 12  (doze)  horas
noturnas,  de  segunda  a  domingo,  envolvendo  2
(dois)  vigiantes,  em  turnos  de  12x36  (doze  por
trinta  seis)  horas  –  Centro  de  Referência  02  de
Julho.

Posto 01 R$ 8.694,96 R$ 104.339,52

VALOR TOTAL DO GRUPO 02 R$ 15.942,25 R$ 191.307,00

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 32.184, 39 R$ 386.212,68

VIGILÂNCIA 2018

Valores limites Mínimos e Máximos para a
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Contratação de Serviços de Vigilância – (R$)
27/12/2018

Unidade

da

Federação

Posto 12X36 h
DIURNO 

Posto 12X36 h
NOTURNO 

Posto 44 h
SEMANAIS 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

BA R$7.937,26 R$ 8.619,73 R$10.244,79 R$ 11.126,33 R$4.311,59 R$ 4.730,09 

Considerando  que  os  valores  disponibilizados  no  Pregão  Eletrônico  03/2020  estão  abaixo  do
estabelecido na Portaria da SEGES que visa garantir a exequibilidade da contratação. 

VIII. REQUERIMENTOS

Ex positis, requer que V. Sa. se digne a acolher e julgar procedente a presente impugnação
ao edital, para sanar as graves inconformidades apontadas alterando o orçamento para que o valor
respeite os limites estabelecidos pelo MPDG, na forma e para fins de Direito. 

Requer, ainda, que seja definida e publicada nova data para realização do certame, no exato
intelecto  do  Art.  24,  §3°  do  Decreto  10.024/2019,  na  medida  em que  as  alterações  ventiladas
influem diretamente  na  formulação das  propostas  e  no juízo dos  interessados em participar  da
disputa pública. 

N. termos, 

P. deferimento. 

Lauro de Freitas/BA, 18 de Maio de 2020. 

GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA
Heldevan Baptista dos Santos 

Representante Legal” 

4. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

Em primeiro lugar,  frise-se que princípio do julgamento objetivo diz que o administrador  deve
observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da proposta de preços e
da  documentação  de  habilitação.  Afasta  a  possibilidade  de  o  julgador  utilizar-se  de  fatores
subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em benefício da
própria Administração. 
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Com efeito, passemos a análise do mérito da impugnação. 

O IMPUGNANTE questiona os preços referenciais constantes no Anexo I – Termo de Referência –
do edital, apontando que eles estão abaixo dos valores mínimo e máximo estabelecidos pela Portaria
SEGES/MPDG nº 213, de 25 de setembro de 2017 e que poderá comprometer a exequibilidade da
contratação. Ele requer também que os valores sejam revistos e adequados aos valores constantes na
referida Portaria. Requer ainda que seja definida e publicada uma nova data para a realização do
certame.

A impugnação apresentada, portanto, não se vislumbra factível, haja vista que os preços referenciais
tomaram  por  base  os  valores  acordados  em  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  2018/2019  da
categoria  e  também  por  meio  de  cotações  obtidas  de  contratações  de  outros  entes  públicos,
conforme orienta o art. 2º, da Instrução Normativa nº 05, de 27 de junho de 2014.

Destaca-se ainda o que consta nos artigos 6º e 7º da referida Portaria:

“Art. 6º Os valores mínimos visam a garantir a exequibilidade da contratação, de modo

que as propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão comprovar sua

exequibilidade,  de  forma  inequívoca,  sob  pena  de  desclassificação,  sem  prejuízo  do

disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo VII-A da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de

2017.

Art. 7º Os valores limites estabelecidos pela Seges/MP poderão ser reduzidos, caso se 

verifique que os atuais valores estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo.”

Nesse sentido, os preços estimados pela Administração ficaram abaixo do valor mínimo, o que não
impede a sua contratação como pode ser depreendido do entendimento do art. 7º, pois as pesquisas
de preços feitas por meio de contratações de outros entes públicos demonstram que estão dentro dos
preços de mercado.

Ademais, ressalta-se que os valores da portaria citada foram atualizados pela última vez em 2018,
não podendo ser garantido que esses valores reflitam os índices e preços de mercado atualmente, o
que é reforçado pelas cotações oriundas de licitações homologadas com empresas que venceram
certames com valores abaixo dos limites mínimos desta portaria.

É  importante  considerar,  ainda,  que  a  Administração  Pública  está  vinculada  aos  princípios  da
eficiência e da economicidade. A Constituição da República de 1988 (CRF/1988) determinou como
regra a obrigatoriedade do processo licitatório para toda administração pública, direta, indireta e
fundacional nos termos do seu artigo 37, inciso XXI, visando alcançar a proposta mais vantajosa
financeiramente e tecnicamente para os interesses da administração no âmbito de suas contratações. 

Nesse sentido, destacam-se os referidos princípios no que se refere às licitações e aos contratos
formalizados pela administração pública. Isso porque tais princípios zelam, respectivamente, por
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aperfeiçoar a alocação dos recursos públicos nas contratações e por alcançar a alternativa mais
vantajosa do ponto de vista econômico. 

Informamos,  por  fim,  que  se  encontram no processo  todas  as  cotações  obtidas,  a  exemplo  da
homologação dos pregões que foram utilizados como parâmetros e as respectivas propostas das
empresas  ganhadoras  do  objeto.  E  assim  sendo,  considerando  todos  os  custos  conhecidos  na
Planilha de Custos e Formação de Preços, decidiu-se manter os valores estimados apresentados,
sem prejuízo de ulterior confirmação da licitante vencedora, durante a sessão do pregão, acerca da
exequibilidade da sua proposta, conforme itens 24.4 do Termo de Referência e 8.10.1 do Edital
deste Pregão n.° 03/2020, in verbis:

24.4. Considerando que os valores de referência nesta licitação estão abaixo dos valores
mínimos limite estabelecidos como referencial para a contratação de serviço de vigilância
na Administração Pública Federal, constantes na Portaria nº 213, de 25/09/2017, a proposta
vencedora desta licitação deverá ter a sua exequibilidade comprovada, conforme art. 6° da
Portaria n.° 213/2017.

8.10.1  As  propostas  com  preços  próximos  ou  inferiores  ao  mínimo  estabelecido  pelo
Ministério  da Economia,  disponibilizado em meio eletrônico,  no Portal  de Compras do
Governo  Federal  (http://www.comprasgovernamentais.gov.br),  deverão  comprovar  sua
exequibilidade,  de  forma  inequívoca,  sob  pena  de  desclassificação,  sem  prejuízo  do
disposto  nos  itens  9.2  a  9.6  do  Anexo  VII-A,  da  Instrução  Normativa/SEGES/MP n.º
5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213, de 25 de setembro de 2017).

5. DA DECISÃO

Isto posto, com fulcro no art. 17, inciso II, do Decreto n.º 10.024/2019 e também com base nos
fundamentos acima expostos, sem nada mais evocar, CONHEÇO da Impugnação interposta pela
empresa  GUARDSECURE  SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA.,  no  processo  licitatório
referente ao Edital Pregão Eletrônico n.º 03/2020, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO mantendo-
se inalterado o Edital em comento.

(Assinado eletronicamente)

______________________________
Ricardo Freire de Moraes

Pregoeiro
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