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São Leopoldo/RS, 22 de julho de 2021. 

 

À 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL – Planejamento de Registro de Preços Nº 
127/2021  
 

Prezado Sr. Pregoeiro, 

 

1. TAURUS ARMAS S.A. (“Taurus”), sociedade por ações com sede 

na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. São Borja, 2181, Distrito 

Industrial, CEP 93032-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.781.335/0001-02, vem, por seus 

representantes, com fulcro no item 19.1 do Edital do Pregão Eletrônico Internacional 

Planejamento de Registro de Preços nº 127/2021 apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL para a 

aquisição de 8.000 (oito mil) pistolas Full Size e Compactas, calibres .40S&W e 9mm para uso da 

Policia Militar de Minas Gerais pelos motivos a seguir. 

 

2. A abertura da sessão pública está marcada para ocorrer no dia 

17.08.2021, relevando-se tempestiva a presente impugnação. 

 

3. A Taurus considera que existem itens nas Especificações 

técnicas do objeto licitado que frustram a competividade do certame licitatório, em afronta 

aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.  

 

4. Na fase preparatória do pregão, o art. 3º, inciso II, da Lei nº 

10.520/2002 determina que a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição. Ainda, devem ser incluídos apenas elementos técnicos que sejam indispensáveis 

e que devem ser justificados. O art. 7º, §5º da mesma lei estabelece que: 
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§ 5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços 
sem similaridade ou de marcas, características e especificações 
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime 
de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 
(grifo nosso) 

 

5. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, que 

instituiu o pregão no âmbito da União, Estados e Municípios, conceitua bens comuns como 

“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado.” (g.n.) 

 

6. Com base nos princípios gerais previstos na Lei de Licitações 

(Lei nº 8.666/93) e na Constituição Federal (art. 37), os itens que podem restringir a 

competividade no certame e, por ventura, beneficiar determinada empresa estrangeira, 

devem ser excluídos ou alterados, a fim de preservar a legalidade da licitação. 

 

7. Caso contrário, carecerá de vício o procedimento licitatório, o 

que ensejará providências, pois não se permitirá uma mera aparência de legalidade quando, 

na verdade, as especificações técnicas questionadas claramente não buscam a ampliação da 

disputa, mas a sua restrição e preferências por marcas. 

 

8. Tendo em vista que a empresa nacional possui um produto 

similar que atende às necessidades da Administração Pública, deve haver a flexibilização das 

especificações técnicas a fim de permitir a sua participação no certame.  

 

 

1) DAS ESPECIFICAÇÕES DAS PISTOLAS COMPACTAS, CALIBRES .40S&W E 9mm 

 

a) ERGONIMIA – ITEM 3.9.1 DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
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9. No item 3.9.1 do Anexo I consta que a pistola deverá permitir 

que uma mesma arma possa ser utilizada por policiais de diferentes anatomias das mãos, devendo 

portanto, possuir solução de ajuste, para viabilizar adaptação ao tipo de empunhadura do usuário (tipo 

backstrap ou outra solução), em diferentes tamanhos (pequeno, médio e grande), ou qualquer outro 

meio, excetuando-se o uso de luvas de “hogue” e/ou variações no punho implementadas por 

customizações improvisadas ou exclusivas (como por exemplo, adição de placas). 

 

10. Entretanto, o punho da pistola compacta não precisa ter ajuste 

para adaptar os variados tipos de empunhaduras do usuário. Com a característica de ser para 

uso velado o seu punho apresenta uma condição que se adapta facilmente a diversos 

operadores, mantendo como principal característica o seu emprego velado. E ainda, vários 

órgãos de segurança pública se utilizam de nosso modelo compacto sem cogitar a adoção de 

artifícios para ajuste do punho. 

 

Requer-se, assim, a alteração do item para 3.9.1 para que o “backstrap” ou outra 

solução não seja item obrigatório, mas sim desejável, substituindo a redação para 

“DESEJÁVEL”  -  É desejável que a pistola permita que uma mesma arma possa ser utilizada 

por policiais de diferentes anatomias das mãos, sendo desejável possuir uma solução de 

ajuste, para viabilizar adaptação ao tipo de empunhadura do usuário (tipo backstrap ou outra 

solução), em diferentes tamanhos (pequeno, médio e grande). 

 

 

b) ZARELHO – ITEM 3.10.1 DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

11. No item 3.10.1 do Anexo I consta que a pistola deverá possuir  

orifício ou alça para fixação de presilha de equipamento de retenção da arma (mosquetão do fiel), 

conhecido por “zarelho”, sem que sua existência e desenho comprometa o desenho anatômico e 

dificulte a inserção/retirada do carregador, tampouco dificulte o acoplamento do mosquetão estando 

o carregador inserido no punho da arma. 
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12. Contudo, a pistola não precisa necessariamente possuir orifício 

ou alça para fixação de presilha de equipamento de retenção da arma “mosquetão do fiel” ou  

“zarelho” já que a arma é para o uso velado, entendemos ainda que os modelos compactos pela 

sua peculiaridade de uso velado dispensam deste item, tendo nesta região um formato mais 

arredondado para facilitar o saque rápido do operador, evitando assim engatar  o fiel e 

dificultando a operação.  

 

13. Requer-se, assim, a alteração do item para 3.10.1 para que o 

orifício ou alça para fixação ou  “zarelho” não seja item obrigatório, mas sim desejável, 

substituindo a redação para “desejável” – É desejável que a pistola tenha orifício ou alça para 

fixação de presilha de equipamento de retenção da arma (mosquetão do fiel), conhecido por 

“zarelho”. 

 

c) RETÉM DO FERROLHO AMBIDESTRO – ITEM 4.1. DO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA  

 

14. No item 4.1 do Anexo I consta que o retém do ferrolho deverá 

ser do tipo ambidestro, com acabamento recartilhado ou texturizado, possibilitando ao 

operador destravar o ferrolho com a mão que empunha a arma, acionado com apenas uma ação do 

usuário com posicionamento ergonômico ou funcional,  sem que ocorra prejuízo ou perda de 

empunhadura ou do aparelho de pontaria da arma. 

 

15. No entanto, o retém não precisa necessariamente ser reversível 

ou ambidestro desde que seja de fácil manejo, pois a ideia de ter teclas ambidestras pode 

atrapalhar a empunhadura, e mantendo um perfil liso, evita-se uma liberação involuntária em 

um saque rápido ou para o uso velado. Além disso, a liberação do ferrolho não precisa 

necessariamente ser realizada através do retém, sendo usualmente realizado pela mão livre 

do operador, permitindo assim o fácil manuseio/operação de destros e canhotos. 
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16. Nem todas as pistolas de outros fabricantes possuem essa 

especificação e, logo, não é usual de mercado, mas uma preferência da Administração. Assim, 

deve-se admitir que o retém do ferrolho seja comum ou ambidestro, não inserindo este 

requisito como eliminatório, já que pistolas que não o possuem também são aptas para a 

atividade policial, como sempre foram. 

 

17. Mantendo-se a exigência, haverá a exclusão de fabricante 

nacional e o favorecimento a outras fabricantes estrangeiros, que possuem a tecla do ferrolho 

ambidestro, restringindo-se a competividade no certame. 

 

18. Requer-se, assim, a alteração do item para 4.1.1 para que o 

retém do ferrolho ambidestro não seja item obrigatório, mas sim desejável, substituindo a 

redação para  retém do ferrolho deverá “desejável” ser do tipo ambidestro, retirando a 

obrigatoriedade do item. 

 

 

2) CERTIFICAÇÕES – ITENS 14.2. DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

19. No item 14.2.1 do Anexo I consta que juntamente com a proposta 

comercial, a licitante deverá apresentar documento comprobatório “MIL SPEC” (especificações 

militares devidamente comprovadas), devendo o armamento ofertado já ter sido utilizado ou estar em 

uso por forças policiais e/ou militares no quantitativo mínimo de 3.000 (três mil) unidades e que tenha 

sido lançado no mercado à pelo menos 03 (três) anos, o que assegura maturidade do projeto, sem que 

se tenha noticiado falha de funcionamento em decorrência de problemas na arma, com testes 

baseados na NIJ Standard – 0112.03 Revision A (Autoloading Pistols For Police Officers), sendo aceito 

“NIJ Standard” em pelo menos um dos calibres ofertados (.40S&W ou 9x19mm PARABELLUM). A 

licitante deverá apresentar ambos os documentos: “MIL SPEC” e “NIJ Standard”. 

 

20. E no item 14.2.2. do Anexo I referência que tal exigência visa 

assegurar que os armamento tenham passado por testes rigorosos, garantindo assim qualidade, 

segurança, confiabilidade e eficiência. Todavia, o Exército Brasileiro, órgãos responsável por 
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homologar as armas no Brasil para uso das forças de segurança,  também se utilizam de protocolos 

rigorosos e confiáveis para Garantia qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência nas armas 

aprovadas por ele, mas sendo empregada outra Norma como base, a NEB/T E -267A. 

 

21. A inclusão deste critério de certificação, no item 14.2, sob o 

pretexto de que  o armamento não possui qualidade e confiabilidade, caso não apresente os 

documentos: “MIL SPEC” e “NIJ Standard” não é suficiente para justificar a aceitabilidade desse 

critério, que  restringe a competitividade das empresas nacionais, visto que a aprovação  

destes produtos no Brasil é realizada pelo Exército Brasileiro com outra norma, tampouco 

inferior ou de menor qualidade que as descritas no edital, porém com outros parâmetros, o 

que inexoravelmente afeta a possibilidade de cumprimento das empresas brasileiras sobre tal 

exigência. 

 

22. Ademais, a demonstração da qualidade do armamento pode 

ser aferida por meio de testes tanto nas amostras quanto no recebimento dos lotes das 

armas, não sendo razoável a imposição de critério totalmente subjetivo referente à 

maturidade do projeto, mediante a comprovação que o armamento ofertado já ter sido utilizado 

ou estar em uso por forças policiais e/ou militares no quantitativo mínimo de 3.000 (três mil) unidades 

e que tenha sido lançado no mercado à pelo menos 03 (três) anos. Uma vez que, a exigência de 

testes a serem realizados pela Comissão de testes do Centro de Material Bélico da Polícia Militar de 

Minas Gerais do edital já é prova hábil e concentra para a certificação da qualidade e eficácia do 

armamento ao policial que se destina. 

 

23. Assim, deve-se levar em consideração o tempo que tem se 

dado entre o pedido de avaliação no Exército e a homologação, o que prejudica a indústria 

nacional, sendo este um dos grandes motivos que levam a empresa brasileira não conseguir, 

em alguns casos, alcançar período de maturidade. Desde modo, o próprio Poder Público causa 

entraves para a comercialização, não sendo razoável exigir o tempo de maturidade 

operacional, pois a regulamentação brasileira e os órgãos públicos contribuem e muito para a 

não possibilidade de cumprimento de tal requisito. 
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24. As Pistolas Taurus TS9, TH9 e TH9C são Produto Estratégico de 

Defesa (“PED”) e TH40C um Produto Defesa (“PRODE”) considerados pela Comissão Mista da 

Indústria de Defesa, composta por representantes do Ministério da Defesa, do Comando da 

Marinha, do Comando do Exército, do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Economia e 

do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, conforme Portaria 3.944/GM-

MD.  

 

25. Além do mais, a exigência é contraria as políticas de fomento à 

novas tecnologias, vedando-se a aquisição de armas modernas pelos órgãos de segurança 

pública. Isto porque, caso os procedimentos licitatórios condicionem a aquisição do 

armamento à maturidade técnica do projeto, as armas recém-lançadas nunca poderão ser 

adquiridas pelas forças policiais. Ainda, não sendo adquiridos tais armamentos, será sempre 

impossível cumprir o requisito de maturidade técnica do modelo proposto, prejudicando 

gravemente a indústria nacional de defesa. 

 

26. A exigência é incompatível com os objetivos da Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS, criada pela Lei nº 13.675, de 11 de 

junho de 2018, que prevê o incentivo de medidas para a modernização de equipamentos, da 

investigação e da perícia e para a padronização de tecnologia dos órgãos e das instituições de 

segurança pública (art. 6º, inciso III).  

 

27. Por sua vez, na Portaria nº 1.185/2017, cabe à Diretoria de 

Políticas de Segurança Pública – DPSP fomentar a utilização de novas tecnologias na área de 

segurança pública com vistas ao fortalecimento e à modernização de suas instituições (art. 

11, inciso III). 

 

28. Portanto, como se observa, não há justificativa técnica para a 

permanência de tal exigência, se tratando de critério estritamente subjetivo, que não pode 

ser incluído em pregão que trata de objeto comum e que não deve limitar a livre e ampla 

concorrência. 
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29. Em suma, a exigência gera restrição da competitividade, e o 

impedimento do desenvolvimento de novas tecnologias e armamento moderno, além do fato 

de que a qualidade do armamento pode ser comprovada por meio de testes, quanto aqueles 

nas amostras e no recebimento provisório do objeto quando da entrega dos lotes das pistolas.  

 

30. Por não se tratar propriamente de especificação técnica a 

exigência se torna injustificada, de modo que não há amparo legal para a adoção de critérios 

subjetivos em licitações, sendo, ainda, incompatível com a modalidade de pregão, que, 

conforme o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, define bens comuns como 

aqueles nos quais os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.” 

 

31. As pistolas Taurus de calibre .9mm (Full e Compacta) e .40 (Full 

e Compacta) utilizarem da mesma tecnologia produtiva, bem como dos mesmos 

equipamentos modulares em sua construção, sendo assim por similaridade e buscando uma 

otimização da informação,  e ampliação da concorrência requer-se que o quantitativo mínimo 

do armamento ofertado seja  pistola semiautomática de calibre. 9mm e .40, sem especificar o modelo 

Full ou Compacta. Desta forma, o quantitativo não deve ser por modelo ofertado, mas pelo 

total de armas do edital. 

 

32. Tendo em vista ainda que as normas das armas serão sempre  

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, requer-se a exclusão 

do item 14.2 ou a substituição da redação para:  

“14.2.1 juntamente com a proposta comercial, a licitante deverá apresentar documento 

comprobatório “MIL SPEC” (especificações militares devidamente comprovadas), OU “RETEX” 

(para empresas brasileiras),  devendo o armamento “pistola semiautomática .40 e .9mm” já 

ter sido utilizado ou estar em uso por forças policiais e/ou militares no quantitativo mínimo de 

2.000 (dois mil) unidades e que tenha sido lançado no mercado à pelo menos 02 (dois) anos, o 

que assegura maturidade do projeto, sem que se tenha noticiado falha de funcionamento em 

decorrência de problemas na arma, com testes baseados na NIJ Standard – 0112.03 Revision A 

(Autoloading Pistols For Police Officers) OU NEB /T E -267A, sendo aceito “NIJ Standard” em 

pelo menos um dos calibres ofertados (.40S&W ou 9x19mm PARABELLUM) OU NEB /T E -267A. 
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A licitante deverá apresentar os documentos: “MIL SPEC” OU “NIJ Standard” OU “RETEX (para 

empresas brasileiras)”.  

14.2.1.1 NÃO SERÃO ACEITOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO SUBITEN ANTERIOR, CASO 

EXARADOS PELA PRÓPRIA LICITANTE OU POR OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS 

DISTINTAS DO(S) ÓRGÃO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELAS CERTIFICAÇÕES “MIL SPEC” OU “NIJ 

Standard” OU “RETEX (para empresas brasileiras)”;  

14.2.2 A referida exigência tem por base as especificações NIJ OU NEB e visa assegurar a 

aquisição de armamento que tenha passado por testes rigorosos, obedecidos protocolos 

internacionais confiáveis e já consolidados, garantindo desta forma maior qualidade, 

segurança, confiabilidade e eficiência do equipamento, respeitado a especificidade de cada 

calibre. 

14.2.3 serão rejeitadas as amostras por inaptidão nos testes previstos nos subitens 15.2 a 15.7, 

mesmo que possuam todas as características descritas nestas especificações técnicas.” 

 

33. Portanto, como se observa, não há justificativa técnica para a 

permanência de tais exigências, se tratando de critério estritamente subjetivos, e visando a 

proposta mais vantajosa para a administração pública, com opções de fornecedores que 

possuem em seu portfólio um dos modelos licitados, sem limitar a livre e ampla concorrência. 

 

34. Ante o exposto, requer-se a modificação dos itens impugnados. 

 

Termos em que, 

p. deferimento, 

 

 
 

 

Luiz Carlos Pinter 
Gerente Nacional de Vendas 

TAURUS ARMAS S.A. 

 

 


