
ILMO. SR.  PREGOEIRO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO. 

Licitação por  Pregão Eletronico  nº 19/2006

Processo nº 1.30.001.001232/2006-84

FRONT SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA.,  pessoa jurídica  de direito

privado, estabelecida na Rua Maurílio, nº 262, Centro, Mesquita, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob

o nº 03.324.949/0001-35, por sua advogada ao final firmada, com arrimo no parágrafo 2º

do art. 41 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações e demais dispositivos

legais aplicáveis à espécie, vem, tempestivamente, à presença de V. Exa., em defesa de

seus direitos interpor a presente

I M P U G N A Ç Ã O     A O     E D I T A L 

face aos equívocos constatados em seus textos e apontados adiante, que afrontam

dispositivos legais e comprometem a lisura do processo licitatório, pelos sólidos argumentos

aduzidos nas razões de direito anexas, requerendo, desde logo, que caso não seja

reconsiderada a decisão de reformulação do Edital,  seja este instrumento remetido a

SUPERIOR INSTÂNCIA, no seu efeito suspensivo, para exame e provimento na forma da Lei.



DA TEMPESTIVIDADE

Há de ser recebido o presente recurso administrativo, conforme dispõe o § 2º

do Art. 41 da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93 e suas alterações, in verbis : 

“§ 2 º - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação

perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em

concorrências, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,

tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou

irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação

não terá efeito de recurso.”

Assim, é tempestiva a presente peça recursal, devendo, pois, ser conhecida e

recebida com o devido efeito suspensivo.

DOS FATOS E DO DIREITO

A presente impugnação tem por escopo a reformulação do edital, face aos

equívocos constatados em seus textos e apontados adiante, que afrontam os dispositivos

legais e comprometem a lisura do processo licitatório.

Compulsando o Edital, deflui-se de forma indelével que o mesmo apresenta

falhas constatada em seus textos, que afrontam dispositivos legais e comprometem a lisura

do  processo licitatório, seja pela ótica jurídica  ou técnica, que convergem para a

reformulação do referido processo nos termos que se segue.

O presente edital estabelece como requisito para habilitação documentos

citados no item 9 do Ato Convocatório os quais divergem dos documentos solicitados no

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO, item 6 – HABILITAÇÃO, principalmente quanto

as entidades de classe responsáveis pela fiscalização dos serviços objeto da licitação supra

citada, tendo em vista que, entendemos serem de naturezas distintas. Fator que possibilita



um processo licitatório do tipo menor preço por ITEM,  ampliando assim, o número de

participantes e de propostas para que a Administração Pública atinja seu maior objetivo,

contratar com a proposta mais vantajosa.    

Só poderá haver licitação se  o  Edital, bem como o TERMO DE REFERÊNCIA /

PROJETO BÁSICO, parte essencial do Ato Convocatório estiver muito bem defenido,  de nada

adianta procedermos  a uma licitação  aparentemente correta  se as exigências para

participação e  os detalhes do objeto não forem adequados. 

As obras e serviços  só podem ser licitadas quando houver projeto básico

aprovado pela autoridade competente. É  o que determina o art. 7º, §2º, I da Lei 8666/93. 

Entretanto  o  projeto  básico  apresentado  junto  ao Edital,  encontra-se

incompleto, ignorando as exigências pertinentes aos serviços de instalações e manutençoes

dos equipamentos de Vigilância Eletrônica. 

Observa-se ainda, que solicita-se como requisito para participação neste

certame uma Declaração expedida pela divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos –

DFAE – da Secretaria de Estado de Segurança Pública/RJ atestando que a licitante está em

situação devidamente regularizada para prestação de serviços de vigilância armada e

informando o quantitativo de suas armas registradas na referida Divisão, de acordo com o

dispositivo na Resolução SEPC nº 40/91, porém, constatamos que com a promulgação da Lei

10.826 de 22/12/2003 (Lei do Desarmamento) instituiu o Sistema Nacional de Armas

(SINARM) o DFAE passa a não ser mais órgão fiscalizador de armas junto as Empresas de

Vigilância e Segurança, conclui-se neste caso que, o ato convocatório não estabelece regras

claras conforme determina a Legislação  que regula as Licitações. 

 

Nesta impugnação, trazemos a baila violação expressa do Princípio  da

Razoabilidade e  que foi explicitamente imposta aos Licitante pois a administração pode

solicitar apenas o disposto explicitamente na lei,  e as obras e serviços devem estar  de

acordo com o projeto básico, não podendo haver divergência entre eles. 

        Por oportuno, nos permitimos ao translado dos lúcidos e judiciosos

ensinamentos de Helly Lopes Meirelles, em seu livro Licitação e Contrato Administrativo, 4ª

Edição, pág. 131, Revista dos Tribunais “in verbis”:



“A orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismo inúteis e a não

exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos

interessados em licitar...”

Na mesma esteira doutrinária, encontra-se o pensamento jurisprudencial dos

tribunais pátrios, que assim, vem, decidindo, senão vejamos:

“Visa a concorrência a fazer com que o maior número de licitantes aos

órgãos públicos a obtenção de coisa e serviços mais convenientes a seus

interesses.  Em razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorismo

inconsentâneos com a boa exegese da lei, devem ser arredados.  Não deve

haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação deve

ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório (RDP-14/20 – TRIBUNAL

DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL).”

Não se pode esquecer do objetivo de toda e qualquer licitação, contido no Art.

3º da Lei 8.666/93, que prevê que 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 julgada em estrita conformidade com os princípios  básicos da legalidade,  da

impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, do julgamento

objetivo e dos que lhe são correlatos.

DO PEDIDO

Como se vê pela legislação e doutrina, a continuidade do processo licitatório

compromete e viola toda a administração e os princípios da licitação pública.

Ante ao exposto, e considerando as razões expendidas nesta Impugnação,

requer a Recorrente, que esta Douta Comissão, à luz dos fatos apontados em prol dos

princípios da legalidade e da razoabilidade, julgue procedente o presente apelo, para a

reformulação do Edital.



Outrossim, requer seja dado o competente efeito suspensivo a este

apelo, e fazer subir esta impugnação devidamente informada à autoridade

superior competente, que há de provê-lo, por ser uma questão de direito e da

mais lídima JUSTIÇA.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006. 

DENISE LOPES DE OLIVEIRA 
OAB/RJ 78133


