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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PREGÃO 
PRESENCIAL Nº008/2020-CPH 
 
 
 
RECORRENTES: MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 
                    FORTAN SEGURANÇA LTDA 
 
RECORRIDO: PREGOEIRA DA CPH 
Processo nº 2020/261689 
 
 
 
 

1. DAS PRELIMINARES 
 
1.1. Do(s) instrumento(s) interposto(s) 

 
1.1.1. Trata-se de impugnação apresentada em 29/04/2020, pela empresa 
MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, empresa inscrita no CNPJ/MF-
25.084.798/0003-90 e pela empresa  FORTAN SEGURANÇA LTDA, empresa inscrita 
no CNPJ/MF-32.137.726/0001-67, contra os termos do Edital do Pregão Presencial n.º 
008/2020 –CPH. 

 
1.2. Da tempestividade 

 
1.2.1. O art. 87, §1º da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016, que regulamenta o 
Estatuto jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas 
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, que dispõe que 
qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação até 5(cinco) dias 
úteis antes da data fixada para ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e 
responder à impugnação em até 3(três) dias úteis. 

 

“Art. 87. ........  

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 2º.” 

 
1.2.2. Dessa forma, e considerando a data final de entrega das propostas será o dia 
11/05/2020, tem-se que a impugnação é tempestiva, pelo que se passa à análise de 
suas alegações. 

 
2. DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO 

 
2.1. A Impugnante MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI alega, em 
síntese, vício no instrumento convocatório, solicitando a reformulação do Edital, com 
as seguintes alterações: 
 

mailto:e-mail:cphgabinete@cph.pa.gov.br


2 

 

 

 
Avenida Generalíssimo Deodoro, 367, Umarizal, CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

Fone: (91) 3201-4100/4108, e-mail:cphgabinete@cph.pa.gov.br   

2.2.  Que, nos requisitos para a comprovação da Qualificação Técnica exigidas no  
item 7.4- Da qualificação técnica, Sub item 7.4. 2 e 7.4.5 tem-se as seguintes 
alegações de que as exigências impostas limitam a participação de um maior número 
de empresas e que se colidem entre si, e requerem ainda os seguintes pedidos: 

A)  Seja adiado a data do “Pregão Eletrônico” e que seja analisado os itens 
apontados. 

 
 

2.3- A Impugnante FORTAN SEGURANÇA LTDA requer a sugestão de retificaçoes do 
Edital do item 7.4.1, quanto a  exigência  da expressão : “ por período não inefrior a 
01(um) ano”, assim como a declaração de que a licitante tem ou instalará escritorório 
na região metropolitana de Belém/PA. 
 

3. DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – CPH 
 
3.1. O presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de vigilância compreendendo 1(um) posto noturno 
armado e 3(três) postos diurno desarmados, o qual visa atender as necessidades 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, Estado do Pará e tem como 
critério de julgamento o Menor Preço,  modo de disputa: Aberto, está registrado sob o 
processo nº 2020/261689. 
 

4. MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA DA CPH 
 
4.1. Reputando as análises e manifestações das empresas licitantes esta Pregoeira 
da CPH, informa que: 
a) Não há qualquer motivo que impeça ou que seja levado em consideração para ser 

adiada a presenta data de realização dos eventos descritos no Edital, pois não o 
que reformar ou retificar no Edital de Pregão Presencial nº 008/2020-CPH. 
 

b) No que diz respeito à existência de restrição de participação de empresas de 
outros Estados da Federação, não há no Edital qualquer dispositivo quanto a 
restrições de participação, a apenas a exigência de que a licitante deverá 
apresentar declaração de que deverá instalar filiaal ou escritório na cidade de 
Belém, caso venha a ser consagrada vecendora do certame. 

 
c) No que diz respeito aos pedidos do sub item “ 7. 4. 7- Declaração de que instalará 

escritório na Cidade de Belém, a ser comprovado no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contato a partir do início da vigência do contrato, em cumprimento 
ao disposto no Item 10.6, “a”, do Anexo VII, da IN Nº 05/2017 - SEGES/MPDG. 
Caso a LICITANTE já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, 
deverá declarar a instalação/manutenção do escritório”. Deverá ser 
desconsiderado a expressão “na cidade de Belém”.  

 
A Pregoeira aceitará as declarações que apresentarem a seguinte expressão “ na 
região metropolitana da grande Belém, que inclui as cidades de Ananindeua, 
Marituba e Benevides.”  

 
d) Em relação a supressão  do termo 7.4.1 por período não inferior a 01(um) ano, 

não assiste qualquer motivo para tal supressão ou retirada, pois trata-se de um 
mínimo de experiência que a empresa deverá apresentar para participar da 
licitação. 
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5. DA DECISÃO 
 
5.1. Pelos motivos elencados DECIDE-SE PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos 
pedidos de impugnação elaborados pela empresa MILLENIUM SEGURANÇA 
PATRIMONIAL EIRELI, uma vez que não há elementos restritivos a competitividade 
das empresas participantes no certame, todos se encontram dentro dos ditâmes 
legais, razão pela qual não há qualquer adiamento da Sessão de recebimento e 
abertura dos envelopes de proposta e documentação, assim como não há qualquer 
revisão a ser feita no Edital do Pregão Presencial  nº 008/2020- CPH. 
 
5.2. Pelos motivos elencados DECIDE-SE PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL da 
impugnação apresentada pela Impugnante FORTAN SEGURANÇA LTDA, retirando-
se apenas do sub item  7.4.7 a inscrição “na Cidade de Belém”, para fazer constar a 
expressão “na região metropolitana da grande Belém, que inclui as cidades de 
Ananindeua, Marituba e Benevides”. 

Belém/PA, 05 de maio de 2020. 
 
 
 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 
Pregoeira da CPH 

Portaria nº257/2019-GP de 07/11/2019. 
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