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DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO 
CENTRO DE MATERIAL BÉLICO 

 

 
 

ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 

 
 
FEITO:   Impugnação de Edital. 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico Internacional de Registro de Preços de 

Planejamento 127/2021. 

RAZÕES:  Impugnação contra cláusulas editalícias. 

OBJETO: Registro de Preços para Registro de Preços para aquisição de 

Pistolas Full Size e Compactas, calibres .40S&W e 9mm. 

PROCESSO Nº: Planejamento de RP 127/2021. 

IMPUGNANTE: SIG SAUER INC, pessoa jurídica estrangeira, representante 

legal no Brasil, MARCELO SILVEIRA DA COSTA 

 
 
 

I – DAS PRELIMINARES 
 

 Impugnação aos termos do Edital de Registro de Preços de Planejamento 

127/2021, interposto, pela empresa SIG SAUER INC, pessoa jurídica estrangeira de 

direito privado, com sede localizada em 72 Pease Boulevard, Newington, New 

Hampshire, Estados Unidos, CEP: 09801, por seu representante legal no Brasil, 

MARCELO SILVEIRA DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 

404.379.061-91, com fulcro no art. 24 do Decreto Estadual n. 48.012/20, e no item 

19.1 do Edital. 

 Verificado os pressupostos subjetivos de admissibilidade, quais sejam 

legitimidade e interesse recursal, constata-se que há interesse da empresa, na 

impugnação, uma vez que a disposição das cláusulas editalícias poderá causar, em 

tese, prejuízo à empresa. 

 Verificando o pressuposto objetivo de admissibilidade da impugnação qual 
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seja a tempestividade CONHEÇO do PEDIDO e passo a analisar o mérito. 

  

 II – DO PEDIDO 

 A empresa SIG SAUER INC, ora IMPUGNANTE, alega em síntese que: 

1) A taxa de câmbio especificada no item 6.20.1.1.2 do edital para a 

conversão de moeda estrangeira, corresponde àquela do dia do lançamento das 

propostas no sistema eletrônico de compras. Que a Taxa Ptax apresenta variações 

ao longo de um mesmo dia, o que enseja a possibilidade de utilização de taxa de 

câmbio diferente por cada licitante e, consequentemente, compromete a igualdade 

entre as empresas em disputa (art. 3º da Lei n. 8.666/93). 

2) O Edital, em diversas de suas passagens, prevê que as documentações 

exigidas de empresas estrangeiras sejam apresentadas em tradução juramentada. 

Que o Decreto 10.024/19, que rege a matéria em âmbito federal, prevê em seu art. 

41 a apresentação inicial da documentação demandada em tradução livre, somente 

se exigindo a tradução juramentada quando da assinatura do contrato ou da ata de 

registro de preços. Que, faz-se necessária a alteração do disposto no Edital em 

seus itens 7.6.1.1, 7.6.1.2 e 7.6.8, para que se possibilite a apresentação pelas 

empresas licitantes estrangeiras de documentação em tradução livre. 

3) Que item 19.1.1 do edital prevê a entrega em até 120 (cento e vinte) dias 

corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho pela contratada ou da 

liberação por parte do Exército Brasileiro, o que ocorrer por último. Que, 

considerando as normas e praxes internacionais, bem como o contexto de maior 

instabilidade derivado da Covid-19, sugere-se que o referido lapso de 120 (cento e 

vinte) dias seja contato a partir da autorização de exportação do país de origem do 

armamento. 

4) O item 11.1 do Edital exige a apresentação, pelo licitante classificado 

provisoriamente na primeira colocação, de 05 (cinco) amostras de cada produto 

ofertado para fins de inspeção, totalizando 20 (vinte) armas, sugere-se que órgão 

contratante realize o recebimento provisório do lote fabricado e os testes 

necessários na sede da fabricante melhor classificada. 
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5) O item 2.3 do Edital, demanda o fornecimento de 15% (quinze por cento) 

de peças de reposição do vencedor do certame. Que tais exigências são excessivas 

e altamente dispendiosas às licitantes, sobretudo tendo em vista que armas de fogo, 

por natureza, possuem elevado custo de produção e venda. Que este percental 

poderia ser de apenas 1% (um por cento), haja vista que os armamentos são 

perfeitamente seguros. 

6) O item 2.3 do Edital, assim como no Termo de Referência, exigiu-se que 

o fornecimento de três empunhaduras para cada pistola é exigência que, 

novamente, acarreta ônus excessivo às fabricantes e, consequentemente, eleva as 

propostas e restringe a disputa, sem a contrapartida de elevar a qualidade do objeto 

licitado. Que para ajustar a arma para operadores eventualmente fora da curva 

estatísticas, pode-se demandar porcentagem de empunhaduras extras, no montante 

sugerido de 2% (dois por cento). 

7) no item 17.1.1 do Termo de Referência, exige-se o atendimento da 

norma AC/225. Que essa norma, apesar de servir de referência para armas da 

OTAN, não é a única apta a assegurar a segurança e a qualidade de armamentos, 

existindo, inclusive, normas americanas e europeias ainda mais exigentes e com os 

mesmos fins de testagem. Sugere-se a inclusão de outros testes como alternativa 

aos realizados segundo a norma AC/225, sobretudo tendo em consideração que se 

trata de testagem altamente onerosa aos fabricantes e perfeitamente substituível 

por outros de mesmo nível de exigência á exemplo da Norma Erprobungsrichitlinien 

(ER) Zur Technischen Richtlinie (TR) Pistolen in Kaliber 9 mm x 19 – 2008 - Diretriz 

Técnica de Pistolas de Calibre 9 mm x 19, do Instituto Técnico Policial (PTI), da 

Escola Superior de Polícia Alemã - DHPol). 

8) no que se refere às características técnicas dos armamentos objetos da 

licitação, apontamos que o sistema striker fire não se confunde com o sistema 

Single Action Double Action, pois, no primeiro, não existe a figura de ação simples 

ou dupla, o percussor está sempre semi-tensionado. É apenas essa semi-tensão 

que varia. Conforme fabricante. Que a redação mais adequada e correta para esse 

item seria: “2.3 sistema de tipo Striker Fire, COM PERCURSOR SEMI-

TENSIONADO, permitindo que o disparo ocorra com o simples acionamento do 
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gatilho, sem a necessidade do acionamento de qualquer outra tecla adicional, seja 

para o início dos disparos, seja para o retorno ao coldre com segurança”. 

9) quanto ao comprimento total das pistolas, o item 3.6.2 do Termo de 

Referência estabelece o mínimo de 160 mm e o máximo de 180 mm, que visando 

ampliar a competição da presente licitação, indicamos a solução de tamanho 

máximo para a pistolas compactas de até 183mm (cento e oitenta e três) milímetros, 

que esta diferença permite a participação de maior número de licitantes e é 

insignificante no que se refere à finalidade de assegurar a portabilidade e a 

possibilidade de dissimulação do armamento. 

10) Em relação a apresentação do documento comprobatório MIL SPEC, não 

existe nenhum órgão que emita um DOCUMENTO para MIL SPEC o que torna tal 

exigência inexequível. 

  

III – DA ANÁLISE DO PEDIDO 

 Em análise ao pedido da IMPUGNANTE este pregoeiro, após consulta a 

equipe técnica e ao jurídico DECIDE; 

1) Quanto a taxa de câmbio especificada no item 6.20.1.1.2 do edital para a 

conversão de moeda estrangeira. O Edital será retificado e esta passará a ser a 

taxa Ptax de venda vigente no dia anterior da data De abertura do certame no 

sistema compras eletrônico Compras Governamentais, em que será processada a 

licitação.  

2) Quanto a exigência de que as empresas estrangeiras apresentem a 

documentação com tradução juramentada.  O Edital será retificado será  exigido a 

tradução juramentada apenas por ocasião da assinatura da ata de registro de 

preços ou do contrato, que os documentos produzidos no país de origem 

(estrangeira), deverão estar apostilados (conforme Decreto nº 8.660/2016) ou 

consularizados (carimbo do consulado do Brasil no país de origem), acompanhados 

da respectiva tradução juramentada (traduzidos para o português por tradutor 

inscrito em qualquer Cartório de Registro do Comércio do País – Junta Comercial) e 

registrados no Registro de Títulos e Documentos (art. 129, al. 6º, da Lei Federal nº 
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6.015/1973 – Lei de Registros Públicos), a teor do § 2 do art. 41 do Decreto 

Estadual nº 48.012/2020. 

3) Quanto aprazo de entrega de até 120 (cento e vinte) dias corridos a partir 

do recebimento da Nota de Empenho pela contratada ou da liberação por parte do 

Exército Brasileiro, o que ocorrer por último. Após a consulta a área técnica foi 

decidido que será mantido conforme previsto em edital, levando-se em conta que tal 

alteração poderá estender demasiadamente o prazo de entrega dos armamentos. 

4) Quanto a exigência da apresentação, pelo licitante classificado 

provisoriamente na primeira colocação, de 05 (cinco) amostras de cada produto 

ofertado para fins de inspeção. Após a consulta a área técnica foi decidido que o 

quantitativo de armas apresentadas será reduzido para 03 (três) amostras. 

5) Quanto ao fornecimento de 15% (quinze por cento) de peças de 

reposição e a substituição deste percentual por 1% (um por cento), Após a consulta 

a área técnica foi decidido que será mantido conforme previsto em edital, pois a 

administração deve se resguardar com relação a eventuais substituições de peças 

dos armamentos adquiridos sem que tais fiquem indisponíveis para uso por um 

longo período. 

6) Quanto ao fornecimento de três empunhaduras para cada pistola e sua 

substituição pelo percentual de 2% (dois por cento). Após a consulta a área técnica 

foi decidido que fica mantido conforme previsto em edital, tendo a impugnante e 

outras concorrentes, condições de atender ao requisito exigido. 

7) Quanto a exigência do atendimento da norma AC/225 e a sugestão do 

impugnante da inclusão de outros testes como alternativa aos realizados segundo a 

norma AC/225. Após a consulta a área técnica foi decidido que, ALÉM DA 

SUPRACITADA NORMA, será aceito a certificação de qualidade Norma Erprobung 

richitlinien (ER) Zur Technischen Richtlinie (TR) Pistolen in Kaliber 9 mm x 19 – 2008 

- Diretriz Técnica de Pistolas de Calibre 9 mm x 19, do Instituto Técnico Policial 

(PTI), da Escola Superior de Polícia Alemã – DHPol); 

8) Quanto às características técnicas dos armamentos, mais 

especificamente o sistema striker fire, Após a consulta a área técnica foi decidido 
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que a redação do item 2.3 será alterada para: 2.2.3. striker fire: pistola que utiliza 

um mecanismo interno para o percussor detonar espoleta. Em funcionamento, a 

pistola está normalmente em uma condição parcialmente armada. Puxando o 

gatilho completa o acionamento e, em seguida, libera o mecanismo do percussor 

para disparar a pistola. (3.17 - NIJ Standard – 0112.03);  

9) Quanto ao comprimento total das pistolas, de 160 mm a 180 mm, bem 

como a ampliação para até 183mm (cento e oitenta e três). Após a consulta a área 

técnica foi verificado que tal solicitação já foi atendida anteriormente, quando da 

alteração para 185mm de comprimento total. 

10) Quanto a apresentação do documento comprobatório MIL SPEC. Após a 

consulta a área técnica foi decidido que não será mais exigida a apresentação do 

documento comprobatório MIL SPEC. 

 

 IV - DA DECISÃO 

 De todo o acima posto, este Pregoeiro, exercendo as atribuições 

conferidas pelo § 1º do Art. 24º do Decreto estadual nº 48.012/2020, RESOLVE: 

1. CONHECER do PEDIDO de impugnação porquanto próprio, legítimo e 

tempestivo; 

2. RETIFICAR o EDITAL e REABRIR O PRAZO para a apresentação de 

propostas e abertura do Edital. 

 

 
Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Marcelo Francisco de Abreu, Maj PM  
PREGOEIRO 


