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Ilma. Senhora Presidente da Comissão de Licitação do SENAI -SESI/PB. 

 

É cediço que a, publicou edital PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021 , com o fito de 

realizar a contratação de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e 

noturna, de forma a garantir a segurança nos próprios do SENAI/SESI no Estado 

da Paraíba de acordo com as especificações do Edital. 

Ocorre que, após a leitura do instrumento convocatório vislumbra-se que o 

mesmo encontra-se eivado de irregularidades, conforme será demonstrado a 

seguir.  

 

DA IMPUGNAÇÃO 

 

Após verificar os requisitos de qualificação técnica exigidos no edital, verifica-se 

que não foram inseridos a exigência dos seguintes documentos que deverão 

habilitar as empresas REALMENTE LEGALIZADAS A PARTICIPAREM DO 

CERTAME: 

01) Alvará de Funcionamento, conforme estabelece a Lei Federal No. 7.102/1983, 

DECRETO FEDERAL Nº. 89.056/1983 e portaria DPF Nº 992/1995, ALTERADA 

PELA PORTARIA DPF Nº 277/1998;  

02) Autorização para operar no ramo de vigilância no Estado da Paraíba fornecido 

pela Secretaria de Segurança Pública, atendendo ao disposto no Art. 38, do 

Decreto Federal Nº 89.056/1983, alterado pelo Decreto Federal Nº 1592/1995.  

A exigência desses documentos encontra amparo no inciso IV, do art. 30, da Lei 

nº. 8.666/93:  

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: [...]  
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IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso.  

Ora, sem a documentação supracitada, como será garantido ao órgão que a 

empresa habilitada possui autorização da polícia federal para exercer as 

atividades que são objeto desta licitação, uma vez que estas são autorizadas e 

fiscalizadas pelo DPF Departamento de Polícia Federal? 

Como será garantido que os empregados da empresa habilitada possuem curso 

de formação de vigilantes (exigência legal) com registro específico de vigilantes 

na Contratante?  

Como será garantido que as armas de fogo da empresa habilitada foram 

fiscalizadas e se encontram dentro dos padrões de qualidade e segurança 

exigidos pelos órgãos de controle? 

O Tribunal de Contas da União possui entendimento firme e uniforme sobre esta 

questão. Vejamos, de modo exemplificativo, a jurisprudência daquela Corte de 

Contas:  

“Representação formulada por licitante. Supostas irregularidades 

praticadas pelo Banco do Brasil. Restrição ao caráter competitivo da 

licitação ocasionando a desclassificação da licitante. Conhecimento. 

Improcedência. Levantamento do sobrestamento de autos conexos. 

Arquivamento.” (Acórdão 916/2003 – Plenário, Processo nº 

1000.624/2000-5, Natureza Representação, Entidade: Banco do 

Brasil S.A., Interessada: Saga Serviços de Vigilância e Transporte de 

Valores Ltda. Ata 27/2003 – Plenário, Sessão 16/07/2003, Aprovação 

23/07/2003, Dou 24/07/2003 - Ministro Relator Benjamin Zymler)  

Para melhor compreensão esclareço que o processo da representação, originário 

da ementa do Acórdão nº 916/2003 – Plenário, acima reproduzida, teve como 

cerne o fato de o item 5.2.10 do edital do Banco do Brasil, segundo a 

representante, ter restringido a competitividade, o que ocasionou a 

desclassificação da empresa Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores 
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Ltda. (representante). No relatório daqueles autos assim se manifestou o Analista-

Instrutor:  

“(...) 3 - ANÁLISE”. 3.1 - Interpretação do art. 30 da Lei nº 8.666/93  

3.1.1. Trata-se de matéria controversa, conforme indicam os 

diversos posicionamentos adotados neste processo, por esta 

unidade técnica e pelo próprio Tribunal. Tal divergência é 

compreensível, pois a própria doutrina não é unânime com relação 

ao assunto, haja vista os diversos entendimentos acerca da 

limitação para exigência de atestados, constante do art. 30 da Lei 

n° 8.666/93.  

3.1.2.O artigo assim dispõe:  

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

... 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; ...  

§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 8.6.94).  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
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entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 8.6.94).  

II - (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 08/06/94). a) 

(VETADO)  

b) (VETADO)....  

§ 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 

certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. ... 

§ 5º. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, 

ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação 

na licitação. ...  

§ 7º (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 

I - (VETADO).  

II - (VETADO) ...  

§ 11. (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.883, de 8.6.94).  

§ 12. (VETADO) (“Parágrafo incluído pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)”  

3.1.3. A divergência de entendimentos acerca da matéria decorre, 

principalmente, dos vetos ao art. 30. Nesse sentido, Marçal Justen 

Filho explica o seguinte:  

“(1) Dificuldades Atinentes à Interpretação do Dispositivo Antes de 

tudo, deve ressaltar-se a dificuldade em interpretar o art. 30. Por 

um lado, trata-se de tema dos mais problemáticos, especialmente por 
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ser impossível à lei minudenciar limites precisos para as exigências 

que a Administração adotará. Por outro lado, houve vetos presidenciais 

que desnaturaram a sistemática adotada pelo legislador. O art. 30 teve 

sua racionalidade comprometida em virtude desses vetos. Logo, é 

impossível afirmar com certeza que determinada interpretação é a 

única (ou melhor) comportada pela regra. Trata-se de uma 

daquelas hipóteses em que a evolução social (inclusive e 

especialmente em face da jurisprudência) determinará o conteúdo 

da disciplina para o tema, tal como adiante será exposto.”[JUSTEN 

FILHO, Marçal; Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos; 6. ed. São Paulo: Dialética, 1999, p. 310.] 

3.1.4. Diante desse fato, existem atualmente duas correntes 

doutrinárias relativamente à interpretação do artigo 30 da Lei nº 

8.666/93, segundo o administrativista Carlos Pinto Coelho Motta:  

“A primeira, considerando ao pé-da-letra a expressão ‘limitadas as 

exigências a’... que figura no § 1º do art. 30, e combinando-a com o 

veto ao inciso II do mesmo parágrafo, passa a admitir apenas a 

comprovação de capacidade técnico-profissional constante do inciso I 

do parágrafo. Em consequência, não poderiam ser exigidos atestados 

e comprovantes de experiência anterior em nome da empresa, mas 

tão-somente em nome do profissional pertencente ao quadro 

permanente da empresa.  

A segunda, baseando-se em uma interpretação mais histórica que 

literal, enfatiza a redação do inciso II do art. 30 e combinaa com o § 3º. 

Admite, assim, a exigência de certidões ou atestados que explicitem a 

experiência pregressa da empresa, com características, quantidades e 

prazos semelhantes ao escopo licitado.” [MOTTA, Carlos Pinto Coelho. 

Eficácia nas licitações e contratos. 7 e.d.; Belo Horizonte: Del Rey, 

1998, p. 186.]  

3.1.5. Assim, as duas interpretações afiguram-se, a princípio, viáveis.  
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3.1.6. Uma possível limitação à segunda corrente é o disposto no § 5º 

do artigo:  

“§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, 

ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação 

na licitação.” 

 

3.1.7. A leitura desse parágrafo, isoladamente, transmite a falsa ideia 

de que a Administração Pública de modo algum poderia exigir 

experiência anterior das licitantes. Contudo, essa norma deve ser 

interpretada conjuntamente com o restante da Lei, a qual objetiva, 

dentre outros fins, a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração (não necessariamente a mais econômica).  

3.1.8. Ao comentar o parágrafo, Marçal Justen Filho nos ensina que:  

“Na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, estabeleceu-se que 

somente podem ser previstas no ato convocatório exigências 

autorizadas na Lei (art. 30, § 5º). Portanto, estão excluídas tanto as 

cláusulas expressamente reprovadas pela Lei nº 8.666 como aquelas 

não expressamente por ela permitidas.  

A Lei proíbe requisitos de quantidades mínimas ou de prazos máximos, 

o que tem de ser interpretado em termos. É claro que a vedação 

examinada não exclui o dimensionamento numérico da experiência 

anterior, para fins de fixação da equivalência ao objeto licitado. Ou 

seja, admite-se exigência de experiência anterior na execução de obras 

ou serviços similares. Isso envolve uma certa dificuldade, pois a 

similitude tanto envolve questões “qualitativas” quanto “quantitativas”. 

Pode-se avaliar a experiência anterior quer tendo em vista a natureza 

(qualitativa) da atividade como também em função das quantidades 

mínimas ou dos prazos máximos na execução de prestações similares. 
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Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, para fins de 

qualificação técnico-profissional. É inviável reputar que um particular 

detém qualificação técnica para serviço de manutenção de trezentas 

máquinas simplesmente por ser titular de bom desempenho na 

manutenção de uma única máquina. A Lei consagrou preconceito 

insustentável, pois a boa execução anterior de quantidades mínimas e 

(ou) com prazos máximos pode ser a única forma de evidenciação da 

qualificação técnicoprofissional. Seria reprovável a exigência de 

experiência anterior com quantidades mínimas ou prazos máximos se 

isso fosse desnecessário para comprovação da qualificação técnica do 

sujeito, em função das peculiaridades do objeto licitado.” [JUSTEN 

FILHO, Marçal; Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos; 6. ed. São Paulo: Dialética, 1999, p. 323.]  

3.1.9. De todo o exposto, podemos concluir que é possível a previsão 

no edital de requisitos mínimos para a habilitação das licitantes. A 

interpretação a ser dada ao art. 30 da Lei 8.666/93 dependerá da 

análise do caso concreto, mais especificamente, dos elementos 

motivadores da inclusão da cláusula questionada. Ou seja, devemos 

perscrutar a necessidade de exigir-se a experiência de serviço de 

vigilância armada em serviço congênere, qual seja a guarda de valores 

em estabelecimento financeiro, ou ainda o objetivo de garantir a 

segurança patrimonial nas entidades contratantes.  

3.2. - Legislação aplicável ao serviço de vigilância privada 3.2.1. O 

Plenário já se manifestou sobre questão similar no TC 3.648/2002-7, 

que tratava de representação formulada pela empresa Uniserv contra 

irregularidade na sua eliminação da licitação de que trata o Edital de 

Concorrência Pública Gecop 2001/0475 (8616) do Banco do Brasil 

S.A., cujo objeto era a contratação de prestação de serviços de 

vigilância armada no Estado de Minas Gerais. Após análise dos fatos, o 

Plenário proferiu a Decisão n° 893/02, que determinava ao Banco, 
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dentre outras providências, que cumprisse “a Lei 7.102/1983, que não 

faz distinção entre as atividades de vigilância armada e desarmada, e 

da Lei 8.666/93, art. 41, que vincula os atos da administração aos 

critérios previstos no edital, e arts. 44 e 45 que exigem o julgamento 

das propostas conforme critérios objetivos estabelecidos no edital, (...)” 

3.2.2. Em seu voto, o ministro relator, Walton Alencar, salientou que: 

“(...) deveria a comissão considerar válidos os postos de vigilância 

desarmada apresentados pela representante. Com efeito, a Lei 

7.102/83, com as alterações introduzidas pelas Leis 8.863/94 e 

9.017/95, não faz distinção entre vigilância armada e desarmada, 

exigindo prévia autorização de funcionamento para as empresas que 

prestam tais serviços e aprovação em curso de formação para os 

vigilantes. Ora, se a empresa possuía a regular autorização do poder 

público para prestar o serviço de vigilância e se os seus vigilantes 

estavam aptos para desempenhar a profissão, não pode o Banco do 

Brasil estabelecer distinção desprovida de base legal e de 

razoabilidade.”  

3.2.3.Na já citada Decisão 166/2001 (item 1.3), tornada insubsistente, 

relativa a estes autos, o Plenário havia determinado ao Banco que:  

-anulasse a Concorrência CECOP 99/0772 (8616), e os contratos daí 

decorrentes, em vista da ilegalidade da cláusula 5.2.10 do edital 

relativo ao indicado certame, que havia exigido a apresentação de 

atestados de capacidade técnica comprovando que 50% dos serviços 

de vigilância haviam sido prestados em estabelecimento bancário ou 

financeiro onde houvesse guarda de valores, mencionando, ainda, o 

número de postos contratados e o prazo de vigência do contrato, 

exigências estas em desacordo com o art. 30, § 5°, da referida Lei;  

-nos futuros certames licitatórios para contratação de empresas 

prestadoras de serviços de vigilância e transporte de valores, não 

solicitasse atestados de capacidade técnica relativos a serviços 
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prestados em entidades específicas (instituições financeiras), pois a 

legislação aplicável (Lei n° 7.102/83 e alterações posteriores, 

notadamente a Lei n° 9.017/95) não faz distinção entre as funções 

exercidas por tais empresas, qualquer que seja seu cliente.  

3.2.4. O ministro relator, Bento Bugarin, expôs em seu voto o 

seguinte:  

“a qualificação técnica a ser exigida dos concorrentes em 

qualquer licitação para a área de vigilância e transportes de 

valores deve seguir a orientação da legislação específica 

pertinente, isto é, os ditames da Lei n° 7.102/83 e alterações 

posteriores, notadamente a Lei n° 9.017/95.  

Em hipótese nenhuma as mencionadas normas fazem distinção entre a 

prestação dos serviços acima ressaltados em razão dos 

estabelecimentos em que foram prestados, financeiros ou não 

financeiros. Decorre disso, ainda, outro aspecto bastante relevante, 

também levantado pela Unidade Técnica que é o fato de os vigilantes 

que operam em estabelecimentos financeiros não terem cursos 

distintos daqueles que executam suas atividades em outros não 

financeiros (a lei não faz esta determinação).”  

3.2.5. O argumento proeminente que fundamentou as duas Decisões é 

semelhante: a Lei 9.017/95, que trata dos serviços de vigilância 

privada, não traria qualquer distinção em razão: da entidade onde são 

prestados os serviços, do tipo de serviço executado (no caso em 

comento, guarda de valores) ou dos meios utilizados (vigilância armada 

ou desarmada).  

3.2.6. Não obstante, entendemos que a própria Lei 9.017/95 traz 

algumas distinções entre os serviços de vigilância privada, conforme se 

verifica pelos trechos grifados:  
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“Art. 10 - As empresas especializadas em prestação de serviços de 

vigilância e de transporte de valores, constituídas sob a forma de 

empresas privadas, serão regidas por esta Lei, e ainda pelas 

disposições das legislações civil, comercial e trabalhista. Parágrafo 

único - Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser 

executados por uma mesma empresa. ...  

Art. 15 - Vigilante, para os efeitos desta Lei, é o empregado contratado 

por estabelecimentos financeiros ou por empresa especializada em 

prestação de serviço de vigilância ou de transporte de valores, para 

impedir ou inibir ação criminosa. ... Art. 20 - Cabe ao Ministério da 

Justiça, por intermédio de seu órgão competente ou mediante convênio 

com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, Territórios ou 

Distrito Federal:  

I - conceder autorização para o funcionamento:  

a) das empresas especializadas em serviços de vigilância;  

b) das empresas especializadas em transporte de valores; e c) dos 

cursos de formação de vigilantes; ...  

Art. 30. São considerados como segurança privada as atividades 

desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de: (Redação 

do Dec. 1.592/95)  

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de 

outros estabelecimentos, públicos ou privados, e à segurança de 

pessoas físicas;  

II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer 

outro tipo de carga.  

§ 1º As atividades de segurança privada desenvolvidas por empresas 

especializadas em prestação de serviços, com a finalidade de proceder 

à segurança de pessoas físicas e de garantir o transporte de valores ou 
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de qualquer outro tipo de carga, serão consideradas, para os efeitos 

deste Regulamento, segurança pessoal privada e escolta armada, 

respectivamente. 

§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de 

segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma 

de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos I e II 

deste artigo, poderão se prestar:  

a) ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas;  

b) a estabelecimentos comerciais, indústrias, de prestação de serviços 

e residências;  

c) a entidades sem fins lucrativos;  

d) a órgãos e empresas públicas.  

§ 3º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser 

executados por uma mesma empresa.” (grifo nosso).  

3.2.7. Entretanto, a falta de um maior detalhamento quanto às 

especificidades dos serviços de vigilância é natural, visto que a lei 

stricto senso tem como uma de suas características a generalidade, 

não descendo a minudências. De mais a mais, as particularidades da 

matéria regulada em Lei cabem à legislação infra-legal, donde 

deveríamos nos apoiar para verificar que tipo de diferenciação 

realmente existe nos serviços de vigilância.  

3.2.8. A regulamentação da matéria disposta na Lei 9.017/95 cabe ao 

Departamento da Polícia Federal, órgão vinculado ao Ministério da 

Justiça. Em busca desses normativos, deparamo-nos com: o Decreto 

89.056/83, que regulamenta a Lei nº 7.102/83; a Portaria 992/95, que 

normatiza e uniformiza os procedimentos relacionados às empresas 

prestadoras de serviços de segurança privada, às empresas que 

executam serviços de segurança orgânica e, ainda, aos planos de 
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segurança dos estabelecimentos financeiros; a Portaria 1.129/95, que 

aprova o Certificado de Segurança e o Certificado de Vistoria a serem 

emitidos pelas Superintendências Regionais do Departamento de 

Polícia Federal; e diversas informações a respeito do plano de 

segurança dos estabelecimentos financeiros, consolidadas no site do 

Ministério da Justiça. (...)  

3.4. - Jurisprudência no TJDF  

3.4.1. Em consulta ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - TJDFT, pudemos verificar a existência de 5 julgados que 

tratam de questão análoga - referem-se à mesma cláusula ora 

questionada, porém de outros editais para contratação de serviços de 

segurança -, que foram decididos favoravelmente ao Banco [Apelação 

cível 20000110797278APC DF, Apelação cível 20000110059928APC 

DF, Apelação cível 19990110894176APC DF, Agravo de instrumento 

20000020000650AGI DF, Remessa de ofício 20000110269043RMO 

DF.], no sentido de que inexiste ilegalidade em processo licitatório que, 

na contratação de serviços de vigilância bancária, exige experiência 

específica na área, em atividades idênticas.  

3.4.2. Não obstante a questão da independência das instâncias, em 

virtude da qual este Tribunal não está obrigado a seguir o mesmo 

entendimento do TJDFT, pelo posicionamento reiterado desse Órgão, 

podemos pressupor que a cláusula questionada em nada afronta o 

ordenamento jurídico pátrio. (...)  

4. - CONCLUSÃO 4.1.Por todo o exposto neste relatório, consideramos 

que a cláusula 5.2.10 do edital de concorrência 99/0772 (8616) está em 

conformidade com a Lei n° 8.666/93 e com a legislação que cuida das 

atividades de vigilância privada, tendo em vista que é lícito ao Banco 

estabelecer garantias mínimas que lhe garantam a obtenção da melhor 

proposta, não só em termos financeiros, mas também em termos de 
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qualidade do serviço prestado, cuja experiência dos vigilantes é um dos 

fatores preponderantes.  

4.2.Assim, diante dos elementos ora trazidos, entendemos que a 

presente representação deva ser julgada improcedente.(...) “(grifei).  

 

Pelo exposto, a documentação referente a habilitação das licitantes além de 

atender os preceitos insertos no artigo 30 da Lei nº 8.666/93, deve, no caso de 

vigilância armada, exigir também a documentação prevista em legislação 

especial.  

Desta feita, devem ser inclusos no EDITAL, na fase de HABILITAÇÃO, a 

apresentação da documentação citada.  

 

DO PEDIDO DE REFORMULAÇÃO 

 

Diante do exposto, a requerente roga à V. Sa, que proceda com a modificação do 

PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, em face das irregularidades e ilegalidades 

apontadas nesta peça, e reabra o prazo estabelecido para o início do 

procedimento licitatório.  

Nestes termos;  

Pede deferimento.  
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