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DECISÃO  

 

 

IMPUGNANTE: AC SEGURANÇA LTDA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2021 – SESI/SENAI 

 

 

OBJETO: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, com o objetivo de atender as 

necessidades das unidades do SESI/SENAI – Departamento Regional da Paraíba. 

  

 

I. DA SINÓPSE DA PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

 

Em breve síntese do Pregão Nº. 021/2021, depreende-se que se trata de pedido 

para inclusão em Edital da exigência de qualificação técnica relativo ao alvará de 

funcionamento e autorização para operar no ramo de vigilância no Estado da Paraíba 

fornecido pela Secretaria de Segurança Pública.  

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

II. DECISÃO.   

 

a) Da exigência de alvará de funcionamento e autorização da secretaria de 

segurança pública. 

As entidades do SESI/SENAI são denominadas como pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos, não integram a administração pública direta e indireta, de 

modo que são entes de colaboração com Estado, porém não fazem parte de sua estrutura 

organizacional. 

Sendo assim, não estão submetidas às regras gerais de licitação pública prevista 

na Lei 8.666/93 e 10.520/02, tampouco na nova Lei de Licitações 14.133/21, sendo 
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regidas pelos seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, conforme 

entendimento já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF e pelo 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. 

Dito isto, percebe-se que a solicitação de alvará de funcionamento não consta 

como requisito obrigatório na Lei mencionada (7.102/83), posto que em suas disposições 

não traz qualquer menção nesse sentido. 

Contudo, o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, embora não 

faça menção expressa em suas disposições normativas, prescreve em seu artigo 12, 

inciso IV, alínea “b”, a necessidade de prova da inscrição no cadastro de contribuinte 

estadual e municipal. 

Desta forma, entende-se que a apresentação deste documento junto a Comissão 

de Licitação do SESI/SENAI, muitas vezes na esfera municipal suprido com o alvará de 

funcionamento, permite conhecer se a empresa proponente está devidamente inscrita e 

atendeu aos requisitos formais de funcionamento e atividade, logo, por presunção lógica, 

infere-se que o órgão municipal não expediria alvará se a empresa não cumprisse com 

todas as determinações legais por lei imposta. 

Ademais, no Regulamento do SESI/SENAI não disposição obrigatória para 

exigência do referido documento, razão pela qual a sua exigência poderia representar em 

restrição da competitividade. 

Some-se a isso, que a própria Lei 7.102/83 não obriga as entidades privadas sem 

fins lucrativos, tais como o SESI/SENAI, a exigir a contratação de empresa de vigilância, 

sendo esta, uma mera liberalidade e discricionariedade das referidas entidades. 

Entrementes, a Comissão de Licitação poderá nos termos do Edital, requerer as 

diligências necessárias para o saneamento de dúvidas e esclarecimentos, a fim de 

complementar a instrução processual. 

Significa dizer, que havendo dúvida quanto a determinado requisito legal para o 

funcionamento da empresa contratada, poderá empreender as diligências necessárias 

para complementação de informações imprescindíveis a regularidade processual. 

Por fim, enfatizamos que para a segurança jurídica do processo, a Comissão de 

Licitação entendendo a pertinência dos argumentos suscitados, embora não vinculantes 

para as entidades do SESI/SENAI por ausência regulamentar, poderá solicitar, caso 
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entende necessário, as diligências necessárias para a apresentação de documento que 

comprove a autorização para operar no ramo de vigilância expedido pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado.   

 

III. DECISÃO. 

 

Ex positis, julgo IMPROCEDENTE o pedido de impugnação para alteração do 

Edital, porém com reconhecimento da pertinência temática para conversão em possíveis 

diligências.  

Por derradeiro, mantenho a data de realização da Sessão Pública sem qualquer 

alteração marcada para ocorrer no dia 29 de abril de 2021, as 09:00 horas mediante a 

plataforma Google Meet. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

  

Campina Grande, em 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 


