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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 011/2017 
 

PROCESSO Nº 00229.11.07.611.2017 
 
IMPUGNANTE: ATIVA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI - EPP. 
 
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 
 

“ ... que embora a “ATIVA” possua “Patrimônio Líquido”  de R$963.843,54, ou seja, inferior aos valores 
exigidos pelo Edital”. Contudo, de acordo com o CRC - Certificado de Registro Cadastral, a Impugnante, 
detém Índices Financeiros muito superiores àqueles exigidos pelo ato convocatório”. 
 
“Efetivamente, não se pode excluir do certame uma empresa com sólida saúde financeira como é o caso 
da “ATIVA” – que poderá vir a ser aquela a ofertar o melhor preço para a PRFEFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI – apenas porque esta não tem o “Patrimônio Líquido” solicitado no Edital, isto uma vez que, 
... possui sólidos índices financeiros”. 
 
“Que o edital, apresentou uma planilha indicativa para apresentação de proposta, com valores 
equivocados ...” 
 
DO PEDIDO 
 
Requer: “ que seja a presente “IMPUGNAÇÃO AO EDITAL” inteiramente provida para, em termos finais, 
não ser exigida a comprovação de “Patrimônio Líquido”, para participação no certame, isto em relação 
aos licitante que venham a comprovar a saúde financeira da empresa por meio dos “ INDÍCES 
FINANCEIROS” previstos na alínea “c” do item 9.2.4  do Ato Convocatório e ainda, que seja retificado a 
planilha indicativa publicado no edital, conforme CLÁUSULA QUARTA DA CCT Nº BA000160/2016. 
 
DO JULGAMENTO 
 
Antes de adentrar nas razões impugnatórias, convém destacar que o Edital é o ato pelo qual a 
Administração torna público seu propósito de adquirir um objeto ou a prestação de um serviço 
determinado, estabelecendo os requisitos exigidos por lei para a habilitação dos licitantes e a elaboração 
das respectivas propostas, regulando os termos segundo os quais os avaliará, bem como fixando as 
cláusulas do futuro contrato. Consiste, portanto, no documento fundamental da licitação, por isso se 
afirma, em feliz observação, que o edital é a lei interna do certame. 
 
É sabido que o processo licitatório visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, com observância do princípio da isonomia, em que a vantagem se relaciona com a satisfação do 
interesse público na execução do contrato, ante o cumprimento das exigências contidas nas normas 
editalícias, cogentes e imperativas a todos os envolvidos no processo, vinculando Administração Pública 
e licitantes. (Artigo 41 da Lei 8.666/93). 
 
Da análise do edital, a Pregoeira juntamente com a equipe de apoio, não vislumbram qualquer caráter 
restritivo à seleção da melhor proposta, em especial àqueles subitens rechaçados pela impugnante, por 
tratar-se de atendimento à legislação específica.  
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Em relação a exigência do item 9.2.4 – Qualificação Econômica Financeira, item “b” patrimônio liquido de 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), a Pregoeira e equipe de apoio, esclarece que tal exigência está 
em consonância ao que prevê o art. 31, §3º da lei 8.666/93, que estabelece que o capital mínimo ou o 
valor do patrimônio liquido não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 
 
Logo uma licitação que tem como valor global estimado de R$36.625.464,72 (trinta e seis milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), é 
razoável e proporcional a exigência mínima de patrimônio liquido prevista no instrumento convocatório. 
 
No que tange á correção do Anexo XI itens de aspectos da planilha de composição de custos a Pregoeira 
e equipe de apoio informa que todas as funções previstas no referido instrumento convocatório deverão 
ser elaboradas com base CCT 2016/2017, conforme Páginas 43 a 57 do Edital e que nas páginas 58 a 
60 houve um erro de digitação que já foi corrigido e informado no Portal de Compras do Município no 
endereço www.compras.camacari.ba.gov.br. 
 
Por fim, a Comissão esclarece que as exigências contidas no Edital não restringem o caráter competitivo 
do certame, ao revés, resguarda a Administração Pública, no trato da coisa pública, a permanente 
perseguição ao binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança jurídica do 
contrato, mas também a consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações, máxime 
em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao 
administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo –
a lei – mas com dispositivos que busquem resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de 
competência estrutural, administrativa e organizacional duvidosa.  
 
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 
ATIVA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI – EPP, 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. 
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