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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: TAURUS ARMAS S.A. (“Taurus”), pessoa jurídica CNPJ/MF sob 

o nº 92.781.335/0001-02 

 
 
 

I – DAS PRELIMINARES 
 

 Impugnação aos termos do Edital de Registro de Preços de Planejamento 

127/2021, interposto, na data de 30Jul21, pela empresa TAURUS ARMAS S.A. 

(“Taurus”), pessoa jurídica CNPJ/MF sob o nº 92.781.335/0001-02, com sede na 

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

Distrito Industrial, CEP 93032-000, por seu Gerente de Nacional de Vendas, Luiz 

Carlos Pinter, com fulcro no item 19.1 do Edital do Pregão Eletrônico Internacional 

Planejamento de Registro de Preços nº 127/2021. 

 Verificado os pressuposto 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 TAURUS ARMAS S.A, ora IMPUGNANTE, alega em síntese 

que: 

1) 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). Alega a empresa 

que; “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”. Em função  disso a empresa 

requer: “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). 

2) Quanto ao item 3.10.1 do Anexo I – ZARELHO – entende o impugnante 

que 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 e 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.  



______________________________________________________________________________ 
Centro de Material Bélico da PMMG 

Av. Amazonas, 6.745, Bairro Gameleira, BH/MG, CEP 30510-000 Fone (31) 2123-1037 
e-mail: cmb@pmmg.mg.gov.br 

3 

 

3) O 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. 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. Que 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. 

4) O 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 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. Que 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. Que 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 
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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. Por fim, 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: 

 

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 alteração do item para 3.9.1. Após a consulta a área técnica foi 

decidido que será mantido a exigência, pois, dentre o público interno da PMMG, 

temos diferentes tipos de anatomias de mãos para ambos os sexos. Uma perfeita 

empunhadura, aliada as teclas de manuseio ambidestras, são fundamentais e 

determinantes para uma perfeita e efetiva operação do armamento. Desta forma, o 

armamento pretendido deverá possuir características que o tornem de uso 

universal, sendo este capaz de se ajustar ao operador e não o contrário. 

2) Quanto ao item 3.10.1 do Anexo I – ZARELHO. Após a consulta a área 

técnica foi decidido que será mantido a exigência do dispositivo conhecido por 

“zarelho”, o que possibilita a acoplagem de dispositivo de retenção da arma. Este é 

imprescindível à segurança do Policial Militar na gestão de uma ocorrência onde se 

faz necessário a intervenção com o uso de controle de contato. A exigência se 

sustenta visando garantir que o armamento fique seguro e preso, proporcionando 

ao Policial Militar, total segurança. 

3) Logo, a manutenção dos dispositivos “zarelho” e “backstrap”, visam 

atender às demandas institucionais em suas diversas realidades cotidianas, com o 

emprego do armamento do tipo Full Size ou Compacto. Dentre estas realidades, 

destaca-se a presença da policial feminina já consolidada na instituição PMMG há 

40 anos, não tendo sido vislumbrado nesse decurso temporal qualquer medida que 
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privilegiasse o sexo feminino, que mormente opera no cenário de segurança pública 

em pé de igualdade com os policias masculinos, porém, com o mesmo armamento, 

o que não é plausível se considerada as questões físicas e biológicas, como por 

exemplo o tamanho das mãos, que variam consideravelmente se comparadas as 

mãos dos policias masculinos. Ressalta-se ainda que a aquisição do armamento do 

tipo compacto não se destina exclusivamente para o uso dissimulado, mas 

sobretudo, para satisfazer esta necessidade de aparelhar tecnicamente as policiais 

femininas para o combate a criminalidade, já que se trata de um equipamento mais 

leve e ergonomicamente mais apropriado para garantir um melhor desempenho 

durante as operações. 

4) O item 4.1 do Anexo I - Retém do ferrolho. Após a consulta a área técnica 

foi decidido que será mantido a exigência, pois não se trata puramente de uma 

mera preferência da administração, mas sim de uma busca visando modernizar o 

armamento utilizado pela PMMG. A realidade operacional do Estado levou a uma 

especificação que se caracterize pela busca de novas tecnologias, sendo que nesse 

momento, a necessidade da administração é adquirir um armamento mais moderno 

e seguro que atendam as necessidades do Policial Militar. Sendo assim, o retém do 

ferrolho deverá, sim, ser do tipo ambidestro ou reversivo, sendo um requisito 

fundamental para atender, com segurança, funcionalidade e ergonomia, o público 

destro e canhoto. 

5) Quanto ao item 14.2.2. do Anexo I do Edital que referencia a exigência de 

certificações “MIL SPEC” e “NIJ Standard”. Após a consulta a área técnica foi 

decidido que não será mais exigida a apresentação do documento comprobatório 

MIL SPEC. Já em relação a exigência de certificação NIJ Standard 0112.03, fica 

decidido que será mantida tal exigência, devendo a proponente apresentar ainda 

documentação de homologação e/ou aprovação do projeto do armamento NEB/T E-

267A ou similar, conforme o país. A aquisição pretendida pela PMMG busca atender 

aos requisitos da instituição e não direcionar a aquisição para empresas 

específicas, com o objetivo de limitar a livre e ampla concorrência. Sendo assim, a 

Comissão Técnica do CMB primou pela especificação de um produto capaz de 

reunir os requisitos de segurança, confiabilidade, resistência, robustez e 
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durabilidade. Logo, a exigência de certificações tem o objetivo de comprovar os 

requisitos dos produtos ofertados, aliados ao propósito de estabelecer condições 

mínimas de confiabilidade e segurança direcionadas ao armamento para o emprego 

policial. 

 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 


