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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO Nº 05/2018 

 

Processo nº 011/2018, referente ao Edital de Pregão nº 

005/2018, referente à Contratação de Empresa para Prestação de 

Serviços de Segurança Não Armada, em conformidade com as 

condições e especificações estabelecidas neste Edital e em todos 

os seus anexos. 

 

Trata o presente de RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 06.311.787/0001-99, sediada à Rua Candido Naves, 115 – 

Bairro Ouro Preto – Belo Horizonte – CEP: 31.310-460, que apresentou impugnação 

contra os termos do Edital do Pregão Presencial nº 005/2018, encaminhada à 

Coordenadoria Da Seção de Contratos desta Casa, que procedeu ao julgamento da 

Impugnação, interposta, informando o que se segue: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

O pedido de impugnação foi protocolizado pela empresa PORTAL NORTE 

SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. A impugnação é tempestiva, eis que 

interposta de acordo com o as disposições da Lei 8.666/93, posto isso, passa-se ao 

mérito da impugnação. 

 

2. DO ITEM IMPUGNADO 

 

Em suas razões de impugnação, a postulante insurge-se contra as exigências do 

edital, conforme síntese abaixo: 

Alega a Impugnante que os serviços de segurança armada e/ou desarmada são 

regulados pela Polícia Federal e que as empresas das que prestam serviços devem 

possuir autorização daquele órgão. 

Afirma ainda que a autorização não está sendo exigida, devendo, nesta esteira, 

ser o Edital do retificado para incluir a autorização da Policia Federal, como documento 

essencial para a habilitação no processo licitatório. 
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3 - DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 

Em linhas preambulares é necessário ressaltar que a resposta à Impugnação ora 

apresentada, se faz em respeito ao princípio da legalidade, haja vista que a peça 

impugnatória somente é cabível nos casos em que há afronta ao princípio da Igualdade, 

o que não ocorre in casu, inclusive não é o tema do debate impugnatório.  

Cumpre destacar que as condições de habilitação técnica estão expressamente 

previstas no art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, e, buscam tão somente certificar de que 

a empresa licitante dispõe de aptidão necessária para cumprir com as obrigações 

oriundas de contrato firmado junto à Administração. 

 O Anexo VI do Edital 005/2018 contém a declaração de aptidão da empresa 

vencedora, a declaração que ali se faz, engloba todas as exigências, inclusive abarcando 

os registros nos órgãos competentes. 

Por fim há que se dizer que a fundamentação legal base da Impugnação foi 

revogada pelo artigo 210 da Portaria 3233/2012. 

 

4 - DA DECISÃO 

 

Por tais razões, entende essa assessoria jurídica, que também é o órgão 

responsável pelos contratos administrativos, que o Edital 005/2018 cumpre as 

exigências da Lei 8.666/93, não havendo que se falar em retificação para inclusão da 

autorização emitida pela Policia Federal, como documento essencial para a habilitação 

no processo licitatório da Pregão Presencial nº 005/2018, uma vez que o manifesto 

contém, todas as exigências necessárias para que o interesse público seja preservado, 

deixando assim de acolher as impugnações apresentadas. 

Dê ciência à Impugnante, bem como se procedam às demais formalidades de 

publicidade determinadas em lei. 

 

Matozinhos, 02 de Março de 2018. 

 

Rosana Maria Nascimento  

Assessora Jurídica- OAB/MG 136.870 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 


