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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº. 01 

 

PREGÃO Nº. 021/2021 SESI/SENAI-PB 

 

OBJETO: Registro de preços destinado à contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, com fornecimento de mão de obra 

equipamentos e insumos, com o objetivo de atender as necessidades do SESI/SENAI - 

Departamento Regional da Paraíba. 

 

 

1 - O Termo de Referência, Anexo I ao Edital assim estabelece: 

 

" 5. TIPOS DE POSTOS 

 5.1. A Contratação deverá contemplar os tipos de postos de Porteiro, Vigilância Armada e 

Desarmada abaixo descritos:" 

 

Considerando-se que as empresas de Portaria não podem prestar serviços de Vigilância, 

bem como as empresas de Vigilância não podem prestar serviços de Portaria, por 

INFRINGIREM A LEI (LEI 7.102), pergunta-se: 

 

Como o SESI/SENAI irá realizar tal contratação se nem ao menos as empresas poderão 

apresentar propostas para todos os Lotes? 

 

Além disto, o Termo de Referência está dissonante do disposto no edital, por conter serviços 

de Portaria juntamente com serviços de Vigilância Armada e Desarmada. 

 

Solicito ainda que o SESI/SENAI, informe a Legislação utilizada para incluir em uma mesma 

licitação serviços de Vigilância Armada e Desarmada e serviços de Portaria? 

 

Quais são os lotes incluídos os postos de Portaria? 

 

Resposta: Esclarecimentos Gerais: 

O Posto de Porteiro constante no Termo de Referência, embora tenha sido mencionado com 

os serviços de Vigilância Armada e Desarmada não faz parte da contratação do objeto do 



 

 

FIEP 
Federação 
das Indústrias 
do Estado 
da Paraíba 

Edifício Agostinho Velloso da Silveira 
Rua Manoel Gonçalves Guimarães, 195 - José Pinheiro 
CEP: 58 407-363 - Campina Grande PB  
Telefone (083) 2101-5300 
WEB: www.fiepb.org.br 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 
 

 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

I E L 
Instituto 
Euvaldo 
Lodi 

 

 

certame, logo a simples menção no Termo de Referência não significa a sua contratação 

uma vez que não consta no ANEXO I do Edital. 

Contudo, mesmo entendendo que a simples menção não no Termo de Referência não 

representa qualquer problema que possa macular o objeto da contratação, decidimos por 

fazer retificação para excluir o nome "Porteiro" do Termo de Referência, mantendo inalterado 

o Edital quanto as demais cláusulas e condições. 

 

Esclarecimentos Específicos: 

Pergunta: 

Considerando-se que as empresas de Portaria não podem prestar serviços de Vigilância, 

bem como as empresas de Vigilância não podem prestar serviços de Portaria, por 

INFRINGIREM A LEI (LEI 7.102), pergunta-se:  

Como o SESI/SENAI irá realizar tal contratação se nem ao menos as empresas poderão 

apresentar propostas para todos os Lotes? 

Resposta: 

A Lei referida é aplicável dispõe sobre a segurança de estabelecimentos financeiros e de 

empresas particulares que exploram serviços de vigilância e transporte de valores, logo não 

seria de aplicação compulsória ou obrigatória as entidades do Sistema Indústria que não se 

enquadram dentro das disposições legais, senão vejamos: 

 

Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda 

de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com 

parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei.     

§ 1o  Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo  compreendem  bancos oficiais 

ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas  

agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas 

singulares de crédito e suas respectivas dependências. 

 

De outra banda, a licitação será para Vigilância Armada e Desarmada, dividida em Lotes e 

dos quais poderão participar qualquer empresa do ramo desde que atendam as disposições 

do Edital. A realização em Lotes para cada município se justifica para atender as 

recomendações do TCU e garantir ampla participação dos interessados, com base no 

princípio da ampla competitividade, de modo que as empresas poderão apresentar propostas 

para todos os lotes, não havendo qualquer impedimento nesse sentido. 
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Pergunta: 

Solicito ainda que o SESI/SENAI, informe a Legislação utilizada para incluir em uma mesma 

licitação serviços de Vigilância Armada e Desarmada e serviços de Portaria? 

 

Resposta: 

A Lei mencionada não obriga as entidades do Sistema Indústria, logo o SESI/SENAI estaria 

livre para escolher que tipo de serviço melhor se adequa a sua realidade e de acordo com a 

sua necessidade para atender aos seus fins institucionais no critério segurança, de acordo 

com seu poder discricionário e com base nos seus próprios Regulamentos em matéria de 

Licitações e Contratos. 

 

Pergunta: 

Quais são os lotes incluídos os postos de Portaria? 

 

Resposta: 

 

Percebe-se do ANEXO I do Edital, que o SESI/SENAI não está contratando serviço de 

Portaria, logo não há lotes para este tipo de contratação e a simples menção no Termo de 

Referência, conforme narrado acima, não vincula a contratação para este serviço, isto 

porque, não consta no rol dos serviços do ANEXO I do Edital. 

 

Esclarecimentos Finais: 

Feitas estas considerações, informamos que por dever de cautela iremos excluir a expressão 

"Portaria" do Edital, mesmo entendendo que a simples menção não causaria qualquer 

mácula ao certame. 

 

 

 
 
 
 


