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PROCESSO N° 07.03683/2015
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2015
Objeto:  Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Vigilância  Ostensiva  Armada,  Segurança  Física  e  Patrimonial  para  atender  as
unidades administrativas da Prefeitura do Município de Porto Velho/RO,

COLUMBIA  SEGURANÇA  E  VIGILÂNCIA  PATRIMONIAL  LTDA,  inscrita  no
CNPJ/MF  sob  o  nº 02.050.778/0001-30,  estabelecida nesta  cidade  de  Porto  Velho,  sito
à  rua Pedro Ivo, 2845, Costa  e  Silva,  vem  à  presença  de  V.S.ª,  com  o  habitual  respeito
e acatamento as normas legais, em conformidade com o ITEM 11 DO EDITAL, c/c. Artigo
41, § 2º, da Lei 8.666/93, TEMPESTIVAMENTE oferecer a presente

O Pregoeiro,  designada  em face  dos  termos  da  impugnação  em referência,  apresenta  os
seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebemos a presente impugnação, visto que interposta tempestivamente pela empresa ora
citada, em conformidade com edital, senão vejamos:

11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor
impugnação deste ato convocatório do Pregão Eletrônico;

I – DAS RAZÕES

Assim  sendo,  vejamos  as  razões  que  militam  em  favor  da impugnante,  bem  como  os

itens editalícios, abaixo indicados, que merecem, ao nosso ver, a devida reforma e adequação

à  legislação  de  licitações  e  contratos  e  demais  normas  legais correlatas:

1) ITEM 5 DO PROJETO BÁSICO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Citado item apresenta as obrigações que as empresas terão no contrato, no entanto deverão
ser acrescidos textos e/ou corrigidos nos subitens abaixo:

5.4 e 5.10 – No  pedido que  encaminhar  a  empresa,  deverá  vir  o  motivo  pelo  qual estão
pedindo tal substituição, haja vista que o empregado tem o dever de saber o por  que,  para
que  não  cometa  em  nova  oportunidade.  Isso  fora  discutido  em audiência trabalhista.

5.6 – Impugnamos  este  subitem,  tendo  em  vista  que  os  empregados  SÃO OBRIGADOS
a exercer este desvios de função, pois o não cumprimento aquela administração pedirá sua
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substituição  alegando  que  não  segue  o  perfil  do  posto. Portanto  quem  deverão ser
instruídos são os chefes dos postos de serviços.

5.7 – Explicar a expressão “responsabilizando-se também por danos a terceiros”.

2) ITEM 6 DO PROJETO BÁSICO – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES
Citado  item  apresenta  ainda  as  obrigações  que  as  empresas  terão  no  contrato,  no 
entanto deverão ser acrescidos textos e/ou corrigidos nos subitens abaixo:

6.2 – Neste caso especificar se a parte autora não for motivada por algum servidor igualmente
a um caso que tivemos na SEMPLA o qual o Secretário prolongou seu turno trabalhando  até
mais   tarde   e   ao   seu   filho   chegar   para   buscá-lo   mandou   abrir   o  portão   do
estacionamento  às  21h40  e ao  entrar  elementos  efetuaram  disparos  em nosso vigilante
sendo atingido na perna, mesmo tal vigilante se recusando a abrir tal  portão  aquele  horário
para  manter  a  segurança  do  local.  Esta  empresa  fora condenada  a  pagar  danos  ao
empregado.   Portanto   deverá  ser   incluso   uma   cláusula  onde  limitam  o  horários  de
expediente, entre outros.

6.6 – Neste caso,  solicitamos acrescentar  ao contrato que todos os materiais  e/ou objetos
deverão  permanecer  trancados  em  salas,  almoxarifados,  etc.,  pois  o vigilante  tem  que
fazer  guarda  de  um  patrimônio  num  todo e  não  de  um  específico, como ocorre no DRL
que ficam vários objetos ao relento, sendo impossível a guarda. Instruir também aos chefes
de postos que nenhum vigilante ficará responsável pelo guarda  de  nenhuma  chave  do
prédio,  salvo  a  da  porta  principal,  devendo  as  chaves ser alocadas em claviculários onde
por fim caso o vigilante precise, este efetuará a violação deste claviculário.

3) ITEM 17 DO PROJETO BÁSICO – REPACTUAÇÃO E REAJUSTE
 Citado  item  apresenta as  condições  de  repactuação  do  contrato,  no  entanto  por  se
tratar do Município de Porto Velho, tal decisão é aplicada através da Procuradoria Geral  do
Município,  onde  há  uma  demora  de  aplicar  as  repactuações  de  até  3(três) anos,
sobretudo esta empresa é prova, haja vista que presta seus serviços há anos ao  município,  ou
seja,  contrariam a  lei  conforme  a  Instrução  Normativa  nº  02  de 30/04/2008 através de
seu Art. 40 §3º. “Art.  40.  As  repactuações  serão  precedidas  de solicitação da contratada,
acompanhada  de  demonstração  analítica   da   alteração   dos   custos,   por   meio   de
apresentação  da  planilha  de  custos  e  formação  de preços  e  do  novo  acordo  ou
convenção  coletiva  que fundamenta a repactuação. §  3º A  decisão  sobre  o  pedido  de
repactuação  deve  ser feita  no  prazo  máximo de  sessenta  dias,  contados  a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.” Para assegurar  e  deixar
mais  claro tal  situação, era  simplesmente  acrescentar  o prazo  que  a  municipalidade
como  qualquer  outro  órgão  têm  para  repactuar  um contrato,  que  são  de  60(sessenta)
dias  após  o  pedido  realizado  pela  a  empresa contratada.  Caso  negativo  a  empresa
poderá  pedir  rescisão  contratual,  não precisando  esperar  o  término  contratual,  haja
vista  que  a  empresa  contratada ficará um determinado tempo pagando salários reajustados
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aos seus empregados e não estará  recebendo  por  isso,  gerando  sérios  riscos  financeiros  a
empresa,   podendo até  mesmo a municipalidade responder sansões trabalhistas  por conta
disto. Acrescentar  item  que  especifique  punição  ao  Município  caso  são  seja  cumprido
o prazo  da  lei  que  é  de  60(sessenta)  dias,  pois  o  Projeto  Básico  só demonstram
punições  as  empresas,  sendo  que  3  fatos  são  importantes  para  o  bom  desemprenho  de
qualquer  contrato:  excelência  na  prestação  dos  serviços,  pagamentos  e repactuações.

4) ITEM 14 DO PROJETO BÁSICO – DO FATURAMENTO / DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

Citado item rege as formas de faturamento/pagamento. Informamos que por se tratar de um
contrato  mensal  “milionário”  uma  empresa  de  prestação  de  serviços  de segurança é
incapaz de ter um fluxo de caixa para pagar todos os encargos sociais e trabalhistas sem o
devido pagamento das faturas mensais do tomador de serviço.Por já prestarmos serviços a
esta municipalidade há vários anos, a Nota Fiscal bem como seus devidos documentos são
encaminhados todo o dia 20(vinte) do mês ainda do serviço  prestado,  sendo  pago  a  fatura
até  o  5º  dia  útil  do  mês  subsequente,  data esta  que  é  o  vencimento  da  maioria  destes
encargos.  Desta  forma  nunca  houve problemas  para  esta  empresa  muito  menos  para  a
Municipalidade.  Portanto  solicitamos  a  correção  do  Item  14.3.  O  Item  14.2  informa
documentação  a  ser  apresentada  para  a  Nota  Fiscal,  no  entanto  conforme  alegação
supracitada esta será entregue no mesmo dia 20. No  mesmo  item  rege  que  os  documentos
a  ser  entregue serão  referentes  ao  mês que antecedeu, porém não fica claro, dando a
imaginar que o documento do mês anterior refere-se  somente  ao  Contracheque  onde  na
verdade  serão  todos  eles conforme aplica-se atualmente  no contrato vigente.  Face  ao
exposto, COLUMBIA  SEGURANÇA  E  VIGILÂNCIA PATRIMONAL  LTDA.,  impugna
o Edital  e  seu Projeto  Básico,  pelo  fato  de  os  mesmos  encontrarem-se publicados  de
forma  errônea  e/ou incompletas, uma  vez  seguidas  as  formalidades  e  trâmites legais,
deverá principalmente sofrer  as  alterações apontadas  acima,  para  atender as  orientações
da lei  bem  como  as  desta  empresa, requer  seja  aclarado todos  os itens apontados.

N. Termos,

Pede e Espera Deferimento.

Porto Velho-RO, 04 de dezembro de 2015.

II - DA ANALISE DAS RAZÕES
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Considerando  que  as  motivações  deste  pedido  de  impugnação  serem  direcionados  a

modificações  e  acréscimos  de  expressões,  conforme  o  expostas  acima  nas  razões  da

impugnante;

II - DA BASE LEGAL

Lei nº 8.666/93

Art. 41. A Administração não pode descumprir as  normas

e condições  do edital,   ao  qual  se  acha estritamente

vinculada.

§  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   abertura   dos

envelopes de habilitação, devendo a Administração  julgar

e  responder  à  impugnação  em  até  3  (três) dias úteis,

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

Considerando que as alegações são de cunha individualizados a serem acrescido no contrato,

onde facilmente poderá ser adequado no decorrer do contrato;

Considerando  que  repactuações  são  concedidas  ou  não  somente  após  a  análise  de  uma

comissão,  deste modo não sendo obrigatório a Administração determinar  prazo para para

conceder repactuação; 

Considerando que a impugnante já preta serviços a municipalidade, já é de conhecimentos

dos procedimentos das forma de faturamento;

Diante os fatos apontados não vir acompanhados de base legal e de forma genérica e, sob o

manto das Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da
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Publicidade  e  da  Eficiência,  assim  como  os  correlatos  da  Celeridade,  da  vinculação  ao

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, julgamos o mérito.

IV  . DA CONCLUSÃO

Destarte   concluímos por não assistir  razão aos questionamentos  suscitados  pela  empresa

impugnante, desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito,

decidimos  por  conhecer  da  presente  impugnação,  para,  no  mérito,  julgá-la

IMPROCEDENTE e informamos que o edital permanecem inalterados em todos seus itens,

inclusive permanecendo data e horário do certame.

Porto Velho/RO, 07 de dezembro de 2015.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro CML/SEMAD
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