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PREGÃO ELETRÔNICO 19/0056-PG 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e 

desarmada. 
 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL (II) 
 
Prezada C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Eireli, 
 
 A C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, apresentou impugnação 
ao edital da licitação em epígrafe, no dia 29/01/2020. Considerando que a abertura da sessão pública 
do pregão está marcada para o dia  03/02/2020, a presente impugnação apresentou-se tempestiva. 
 
I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 
Considerando que as regras e condições condutoras do certame licitatório, ora combatidas, foram 
elaboradas em consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc (Resolução 
1.252/2012), conhecemos a IMPUGNAÇÃO interposta pela C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
PATRIMONIAL EIRELI. 
 
II. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
a) Da necessidade de inclusão de exigência para apresentação da proposta de preços.. 
Resposta: Pelo objeto licitado fica transparente que a Convenção Coletiva de Trabalho a ser observada 
na planilha de custos é a de vigilantes em plena vigência. 
 

b) Da necessidade de inclusão de cláusulas resultantes de lei especial. 
Resposta: O questionamento já foi objeto de impugnação anterior da mesma empresa, portanto, 
mantemos o parecer. Nosso edital está completamente dentro das normas ditadas pela Resolução 
1.252/2012, destinadas a selecionar a proposta mais vantajosa. 
 

c) Da necessidade de inclusão da Declaração de Empregabilidade de PcD 
Resposta: Embora a Lei 8.666/93 defenda esse critério para desempate de cumprimento de reserva de 
cargos, não o trouxe como exigência, tampouco nossa Resolução o faz. 
 

d) Da necessidade de alteração do item 7.2.5.5 
Resposta: A Resolução 1.252/2012 que conduz as normas de Licitações e Contratos do Sesc/DR/PA 
não vislumbra a exigência ora defendida pela impugnante. 
 

e) Da necessidade de exigência para comprovação de qualificação econômico-financeira 
Resposta: A Resolução 1.252/2012 que norteia nossos processos licitatórios, é claro, quando prevê no 
art. 12, caput:  

"Para habilitação nas licitações poderá, observado o dispositivo no parágrafo único, ser 
exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme se estabelecer no processo 
licitatório" (grifo nosso). 

Portanto as áreas técnicas envolvidas estudam e apresenta as exigências do instrumento convocatório 
adotando formas simples e suficientes para garantir tanto a segurança da contratação quanto o caráter 
competitivo, combatendo o formalismo extremo.  
 
III. DECISÃO 
Diante do exposto, INDEFERIMOS a impugnação impetrada pela empresa C&S VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, mantendo a abertura do certame no dia 03/02/2020, às 9hs. 

  
 Belém - PA, 30 de janeiro de 2020. 
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