
Fl.  1

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL – SECAD N.º 011/2017 
 
PROCESSO Nº 00229.11.07.611.2017 
 
IMPUGNANTE: MJR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME. 
 
Registro de preço para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância 
patrimonial desarmada, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
No dia 26/05/2017 às 12h26min horas deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL a impugnação ao edital do Pregão Presencial em epígrafe, portanto no prazo legal.  
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa. 
 
DOS FATOS 
 

1) MODELO DAS TRÊS ÚLTIMAS PLANILHAS POSSUI VALORES E ESTÃO BASEADAS NA CCT 
DE 2014 

 
No instrumento convocatório consta planilha. Observe-se que os valores utilizados não podem servir de 
referencia, porquanto baseada em Convenção Coletiva defasada, o que comprometera sobremaneira o 
preço dos licitantes. Dessa forma o edital deve ser retificado.  
 

2) EDITAL NÃO POSSUI MINUTA DE CONTRATO 
 
Quando da realização de licitação para registro de preços, o instrumento convocatório deverá 
contemplar, além do estabelecido nos normativos que regulamentam as modalidades licitatórias 
concorrência e pregão, conforme o caso, o descrito no art. 9º do Decreto n.º 7.892/2013. Patente, 
portanto, que não havendo a previsão do instrumento contratual há cerceamento do direito do licitante 
impugnar os termos no futuro contrato padrão e adesão formulado pela administração pública, de forma 
que o mesmo deve ser apresentado no instrumento convocatório para elidir esse cerceamento de defesa. 
 

3) REFERÊNCIA A ITEM INEXISTENTE NO EDITAL  
 
O item 10.8 faz menção ao item 11.3.3 que não existe no edital. Vejamos: “10.8 O (A) Pregoeiro (a) 
poderá solicitar ao licitante correção de erros materiais irrelevantes na forma do subitem 11.3.3 deste 
edital”. Ora, a previsão a respeito da correção de erros materiais não está adequadamente prevista, 
porquanto sua forma não é citada no instrumento convocatório, razão pela qual deve ser retificado o 
edital para incluir o subitem 11.3.3. 
 

4) DAS OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO 

 
Os itens V e VII do preâmbulo do edital falam em Prazo de Execução dos Serviços e Local de Execução 
dos Serviços, respectivamente. Mas os dizeres são do prazo de Início dos Serviços. Nota-se, pois, clara 
omissão no instrumento convocatório a respeito do prazo de execução dos serviços, e isso implica na 
dificuldade dos licitantes em apresentar proposta de preço, porquanto as provisões de verbas rescisórias, 
férias e 13º, por exemplo, são rateados pelo tempo de previsão contratual, não podendo a licitante ofertar 
um preço sem a ciência desse prazo. Assim, imperiosa que conste essa informação no edital. 
 
O item 17.2 está em desacordo e é contraditório com os dizeres do item V acima descrito. Observa-se 
que no início do edital consta que “os serviços deverão ser iniciados no prazo de 10 (dez) dias, contados 
a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço ou documento equivalente” e no item 17.2 citado 
fala em início imediato. Ora, após a ordem de serviço os serviços deverão ser iniciados imediatamente ou 
em 10 dias? O edital resta contraditório sobre isso, de forma que deve ser alterado para sanar a 
contradição.  
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Há exigência de Patrimônio Líquido de R$ 2.000.000,00, sem nenhum respaldo de sua necessidade, 
porquanto o edital é omisso e não fornece o valor referencial da contratação e nem fornece o orçamento 
em planilhas. Verifica-se da leitura do edital que inobstante a previsão acima de 2 milhões de patrimônio 
líquido, não há no instrumento convocatório qualquer item que justifique essa imposição a qual pode 
inclusive comprometer o caráter competitivo do certame. Por isso, o edital deve ser reformado para 
justificar a necessidade de exigência de um patrimônio líquido mínimo de 2 milhões de reais. 
 
No edital constatou-se a possibilidade de licitantes aderirem ao preço da licitante vencedora. Ocorre que, 
não há no Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nenhum dispositivo que embase tal 
aberração jurídica, devendo os itens 10.13, 10.15 e 10.15.1 serem extirpados do edital. 
 
O item 11.2.2 dispõe que a correção dos preços não pode feita depois, contrariando o que diz a lei de 
licitações. Contudo, a correção deverá ser feita antes da etapa de lances para não prejudicar outros 
licitantes, que por ventura fiquem fora do limite. É como está previsto na lei de licitações e que, portanto 
deveria ser reprografada nesse edital.  
 
O item 14.6 é contraditório com o item 17.7 do edital. Observe-se há contradições nos dispositivos pois 
um diz que não poderão ser feitos acréscimos, e no outro que a licitante deverá aceitar supressões ou 
acréscimos. Afinal, será possível fazer acréscimo nos quantitativos da Ata de registro de preço? 
 
Omissão da Dotação Orçamentária: A licitação para execução de prestação de serviço exige a dotação 
orçamentária, conforme art. 70 da Lei 8.666/93. Uma vez ausente a previsão, patente que o edital deve 
ser alterado para suprir a omissão acima. 
 
O edital não fornece os locais exatos onde os serviços serão executados. Ocorre que, o município de 
Camaçari é demais extenso e possui órgãos da sua Administração direta de diversos tipos, sendo 
necessária para a confecção da proposta a ciência exata de qual secretaria, por exemplo, e em qual 
localidade do Município irá alocar os vigilantes. A ausência dessa informação implica na impossibilidade 
de ofertar uma proposta justa, de forma que tal omissão deve ser sanada por essa comissão de licitação. 
 

5) MULTA DO ATO CONVOCATÓRIO FIXADAS EM PERCENTUAL EXCESSIVO. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE LIMITADORES DO VALOR DA CLÁUSULA 
PENAL 

 
O proporcional da multa é desproporcional ao dano eventualmente causado, dado que o limite razoável 
para penalidade desta natureza é de 10% (dez por cento) do valor da fatura. As penalidades, em 
qualquer situação, não devem significar um ônus exagerado à parte infratora, sob pena de 
descaracterizar a própria proporção que deve existir entre infração cometida e multa aplicada. As multas 
não contem a proporção juridicamente aceita, dado que a penalidade não pode significar excesso de 
ônus para o infrator, nem enriquecimento do beneficiário da cláusula penal. A lei de licitações indica a 
possibilidade de a multa ser fixada no ato convocatório ou no contrato, mas tal constatação, contudo, não 
significa que a Administração tenha a oportunidade de fixar penalidade sem um limite balizado pelos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que constituem princípios implícitos aplicáveis à 
atividade administrativa e extraídos da própria Constituição Federal. Desta forma, deve ser reduzido 
substancialmente o percentual das multas indicadas, limitando-se até no máximo 10% do valor da fatura.  
 
DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DO ITEM 22.4.3 A 22.12 
(DECRETO MUNICIPAL Nº 5742/2014; LEI MUNICIPAL Nº 803/2007- VIOLAÇÃO DO ART. 22, XXVII, 
DA CONSTITUIÇAÕ FEDERAL. 
 
Resta patente, prima facie, a noção vaga e imprecisa dos dispositivos constantes no edital e baseados no 
Decreto Municipal nº 5742/2014 e Lei Municipal nº 803/2007, que, a partir de então, pode ser aplicado ao 
alvedrio do Município. Observe que a aplicação de punição com base nesse dispositivo viola, 
frontalmente, o art. 22, XXVIII, da Constituição Federal, na medida em que compete à União legislar 
sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos.  
 
Dessa forma, ainda que no uso de sua competência supletiva, não pode o Município de Camaçari, 
simplesmente criar determinados “ilícitos administrativos” notadamente com conceitos propositadamente 
imprecisos, como na espécie em análise, e, com base neles, aplicar sanções aos contratados pela 
própria Administração Municipal, que, assim, ficam acuados e reféns da vontade deste ou daquele 
administrador. 
 
 



Fl.  3

DO REGISTRO DE PREÇO EM VÉSPERA DE NOVA CCT – PREJUIZO LICITANTES 
 
O registro de preços com sessão marcada para o dia 31/05/2017 deve considerar como base a 
Convenção Coletiva de 2016, porquanto a CCT de 2017, apesar da data base ser 02/2017 ainda não 
saiu. Observe-se, portanto, que provavelmente quando as assinatura do contrato, os salários dos 
empregados e seus consectários já terão sido alterados e o valor do contrato restará defasado, o que 
implicará na necessidade de pedido de reequilíbrio para a Administração, a qual, corriqueiramente, 
demora um prazo não razoável a proceder com a revisão dos preços, e um prazo maior ainda para 
efetuar o pagamento referente a diferença retroativa de preço. Trata-se de uma onerosidade excessiva 
imposta ao particular licitante.  
 
DA RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME 
 
Há no edital violação ao art. 30 da Lei 8.666/93, bem como ao Inciso XXI do art. 37 da CF/88, pois as 
exigências editalícias, no que se refere à qualificação técnica não se mostra afinada com o conteúdo do 
objeto licitado.  Observa-se que o final do inciso I e do parágrafo quinto do art. 30 da lei de licitações veda 
a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão.  
 
As exigências e limitações acima têm o condão de minorar a qualificação técnica da proponente para 
executar o objeto licitado integralmente, o que implica numa restrição ao caráter competitividade do 
certame. Assim, pelo exposto, tendo em vista a presente concorrência desobedecer a legislação pátria, a 
Constituição Federal, a doutrina e a Jurisprudência majoritária, é que essa impugnação deverá ser 
julgada de forma que seja reformado o edital para que não mais prevaleça o interesse dos 
administradores, mas sim o interesse público, procedendo dessa forma com a exclusão da necessidade 
de comprovação acima.  
 
DO PEDIDO 
 
Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção 
necessária do ato convocatório para que se afaste antijuridicidade que macule todo o procedimento que 
se iniciará. 
 
Tendo em vista que a sessão pública está designada para 31/05/2017, requer, ainda, seja conferido 
efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos 
problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual dos artigos 20 e seguintes 
da lei 8.666/93 ser considerado inválido, considerados os equívocos no edital ora apontados, com 
desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos 
documentos de habilitação. 
 
Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a irresignação da ora 
impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto. 
 
DO JULGAMENTO 
 

1) MODELO DAS TRÊS ÚLTIMAS PLANILHAS POSSUI VALORES E ESTÃO BASEADAS NA CCT 
DE 2014  
 

A Pregoeira e equipe de apoio esclarece que houve um erro de digitação nas três últimas planilhas e que 
as mesmas já foram sanadas e disponibilizadas no Portal de Compras do Município e que as mesmas 
deverão seguir as demais planilhas disponíveis no Edital fazendo menção a CCT de 2016/2017. 

 
2) O EDITAL NÃO POSSUI MINUTA DE CONTRATO 

 
A Pregoeira informa que a referida licitação trata-se de Registro de Preços e por este motivo o edital 
disponibilizou o modelo de Ata de Registro de Preços conforme o Anexo V, que será assinada pelo 
Promitente Fornecedor e pela Autoridade Competente.  

 
Vale ainda salientar que a Ata de Registro de Preços no seu item 5 – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR informa que o Contrato será celebrado e formalizado pelo órgão gerenciador, por se 
tratar de algo posterior ao certame a Comissão não vislumbrou a necessidade de constar na minuta do 
edital o modelo de minuta de contrato uma vez que o Anexo I Termo de Referência também é parte 
integrante do instrumento convocatório e nele consta todas as informações necessárias para a execução 
dos serviço bem como as obrigações do contratante e da contratada. 

 
3) REFERÊNCIA A ITEM INEXISTENTE NO EDITAL  
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Em relação ao erro de digitação do item 10.8, onde se lê:  

 
10.8 O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar ao licitante correção de erros materiais irrelevantes na forma 
do subitem 11.3.3 deste edital. 

 
Leia – se: O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar ao licitante correção de erros materiais irrelevantes na 
forma do subitem 25.11 deste edital. 
 

4) DAS OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO 
 

O prazo de execução do serviço e o local da execução de serviço constantes nos item V e VII, deverão 
ser entendidos como:  

 
Os serviços deverão ser iniciados no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data de recebimento da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente nos locais indicados na Ordem de Fornecimento. 

 
A licitante deverá desconsiderar as informações contidas no item VII da página 1 bem como o item 17.2 
do edital já que se trata de erro de digitação. 

 
Em relação a exigência do Patrimônio líquido de R$2.000.000,00, o respaldo jurídico encontra-se na lei 
8.66/93 em seu art. 41 § 3º, e o valor referencial da contração foi disponível no Portal de Compras do 
Município no endereço eletrônico: www.compras.camacari.ba.gov.br, para todas as empresas 
interessadas em participar do certame. 

 
O Decreto Municipal 4.099 de 29 de abril de 2005 que regulamenta o SRP no município de Camaçari, 
estabelece a possibilidade dos fornecedores registrarem seus preços, desde que observadas às 
condições fixadas em Edital. Desta forma não existe ilegalidade em à Administração prevê em seu 
instrumento convocatório que uma licitante interessada possa aderir à melhor oferta. 

 
Em relação à correção dos preços a que se refere ao item 11.2.2 trata-se de erros que porventura 
possam ocorrer nas propostas de preços apresentadas pelas licitantes no momento da abertura do 
Envelope nº 01 – Propostas de Preços. 

 
A divergência entre o item 14.6 e 17.7 do Edital, informamos que deve-se desconsiderar o item 17.7  já 
que a referida licitação é para registro de preços. 

 
No tocante a omissão da Dotação Orçamentária, informamos que a licitação é para Registro de Preços e 
por isso não é necessário indicar a dotação orçamentária que só será exigida para a formalização do 
contrato, conforme prevê o art.7º § 2º do Decreto 7.892/2013. 

 
A execução do serviço ocorrerá dentro do município de Camaçari e os locais serão indicados na Ordem 
de Serviço ou documento equivalente, vale salientar que o Edital prevê a possibilidade de visita técnica, 
para que as licitantes tenham maiores informações acerca dos serviços a serem prestados conforme 
subitem 5.1 do Edital. 

 
5) MULTA DO ATO CONVOCATÓRIO FIXADAS EM PERCENTUAL EXCESSIVO. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE LIMITADORES DO VALOR DA CLÁUSULA 
PENAL 

 
A Comissão esclarece que os efeitos do descumprimento dos contratos administrativos diferem-se, em 
muitos aspectos, do descumprimento dos contratos privados e que as cláusulas que prevê sanções e 
penalidades no caso de descumprimento contratual, estão previstas em todos os editais de procedimento 
licitatório deste município não podendo as mesmas serem alteradas.   
 
DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DO ITEM 22.4.3 A 22.12 
(DECRETO MUNICIPAL Nº 5742/2014; LEI MUNICIPAL Nº 803/2007- VIOLAÇÃO DO ART. 22, XXVII, 
DA CONSTITUIÇAÕ FEDERAL. 
 
A comissão esclarece que o art. 22 inciso XXVII, da CRFB, estabelece que compete privativamente a 
União legislar normas gerais de licitação, porém divergente do que alega a impugnante o Decreto 
Municipal nº 5742/2014 e a Lei Municipal 803/2007 estabelecem normas específicas sobre licitações,  
demonstrado na ementa da referida norma. 
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DO REGISTRO DE PREÇO EM VÉSPERA DE NOVA CCT – PREJUIZO LICITANTES 
 
Em relação a probabilidade de quando da assinatura do contrato, os salários dos empregados e seus 
consectários já terão sido alterados, a comissão informa que no item 12 do Anexo I do Edital, prevê a 
possibilidade de revisão dos preços de acordo com a homologação da Convenção Coletiva de Trabalho, 
respeitando a data base da categoria  e  a  CCT  vigente  no  período  de  apresentação  da  proposta,  
sempre obedecendo à proporção do aumento concedido, bem como a periodicidade. Quando a 
homologação da nova CCT ocorrer  em  momento  diferente  da  data  base  da  categoria  e  
a  CONTRATADA  protocolar  o  pleito tempestivamente, será devido a repactuação do período 
retroativo. 
 
DA RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME 
 
Em relação á exigência no item 9.2.3 alínea ‘a” no que tange a apresentação de atestado (s) de 
capacidade técnica que totalize(m) no mínimo 150 (cento e cinqüenta) vigilantes, devidamente 
registrado(s) na entidade profissional competente, a Pregoeira esclarece que tal exigência tem como 
base a Instrução Normativa 06/2016 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão,  no art. 19 § 7º, 
estabelecendo que na contratação de serviços continuados  com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante 
deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinqüenta por cento), do 
número de postos de trabalho a serem contratados. 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos da Lei Federal n.º 8666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada pela empresa 
MJR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA para no mérito, julgar IMPROCEDENTE mantendo o edital do 
PP 011/2017 como foi publicado e seu inteiro teor. 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 30 de maio de 2017. 
 
                                                                                                                                                                                               

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula da Silva 
dos santos 

Presidente/Apoio 

 
 

 
Priscila Lins dos 

Santos  
Pregoeira 

 
 

 
Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Apoio 

 
 

 
Monique de Jesus 

Fonseca 
Apoio 

 
 
 

Aline Oliveira da 
Silva Almeida 

Apoio 
 
 


