
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 
Processo Administrativo nº 505/2018 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 16h05m, reuniu-se a 
Equipe de Apoio em Licitações, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Muitos 
Capões, com a sob a Presidência do Pregoeiro, Eduardo Gargioni, acompanhado 
pelos membros da equipe de apoio, Luis Henrique Nunes Bones; Paulo Roberto Orsi 
Teles; todos devidamente designados pela portaria nº402/2017. Na sequencia para 
análise e julgamento da impugnação ao edital, apresentada pela empresa STAR 
SERVICE VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 13.933.458/0001-45, com sede na Nereu Ramos, 458, em Sapucaia do Sul/RS. 
Analisada a impugnação protocolada sob nº 567/18 de 04/04/2018 às 8h27m, ao edital 
de Pregão Presencial nº 15/2018, processo administrativo nº 505/2018 verifica-se que 
a mesma é tempestiva e foi endereçada a autoridade competente. A CPL por seu 
presidente recebe a impugnação, porém constata-se que a mesma deve ser julgada 
improcedente, pelos seguintes motivos: 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
I – DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 
 

A impugnação é tempestiva, merecendo portanto ser recebida e 
processada nos termos legais. 

 
DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM QUE INSURGE A IMPUGNANTE 
 
I – Edital Limita Atestados Emitidos Somente Por Pessoas Jurídicas De Direito 
Público. 

Resposta. O edital no item 4.6.4 requer como habilitação técnica a 
comprovação de atestado de capacidade técnica emitido por ente público (prefeituras) 
com a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante conferindo segurança à 
Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento técnico para a 
execução do contrato, caso se sagre vencedor do certame. Neste sentido, Joel de 
Menezes Niebuhr descreve que a “Administração Pública, ao avaliar a qualificação 
técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da 
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contrato 
administrativo. 

No mesmo sentido a administração não vai de encontro com o §1º do artigo 
30 da Lei 8.666/93, vez que o próprio parágrafo é taxativo “in fine” [...]será feita por 
atestados fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, [...].(grifo 
nosso) 

A locução “ou” dá faculdade da administração exigir por ambos 
(público/privado) ou por público ou por privado. No mesmo sentido não incorre em 
ilegalidade podendo tão somente por segurança na qualificação de licitantes com 
experiência em contratações e prestação de serviço com entes públicos para 
cumprimento do objeto licitado. 

Sendo assim, a impugnação ao ponto não merece prosperar. 
 

II - Edital Requer Na Qualificação Técnica A Comprovação De Credenciais GSGV 
E Profissionais Com CPCI. 

Resposta. A cautela que a administração tem na contratação, requer dentre 
outras qualificações que a licitante interessada no certame, para atendimento do 
objeto deverá certamente contar com profissionais com conhecimento em prevenção 
em combate a incêndio. Outrossim a administração requer a comprovação de 5 (cinco) 
profissionais com tal conhecimento, portanto não exige que a mesma quantidade de 



 

profissionais esteja disponibilizada 24 horas por dia. Trata-se de apenas comprovação 
de profissionais no efetivo solicitado, certificados com tal conhecimento.  

No que tange as credenciais GSVG vinculadas a empresa, estas, a licitante 
deve apresentar as cópias como comprovação para habilitação técnica, vez que a 
administração requer como garantia que a licitante tem o efetivo de profissionais 
habilitados para a segurança pelo período estipulado em edital tanto totalizando 140 
seguranças sem turno de revezamento ou 40 seguranças em turnos de revezamento. 
Ora o licitante deve demonstrar suportar com quadro de pessoal pelo período do 
evento sem comprometer a segurança e o bom andamento do evento bem como 
respeitando a jornada legal de trabalho do profissional. 

Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações 
para cobrar dos licitantes para fins de qualificação técnica, existem os 
atestados de capacidade técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 1º, I, 
da Lei n. 8.666.  

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a 
Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro 
alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em 
outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança 
e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise 
técnica. 
 Convém destacar que a interpretação do artigo 30 no que concerne 
aos atestados, deve ser cautelosa e primar pela finalidade precípua da 
exigência, qual seja: a demonstração de que os licitantes possuem condições 
técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração caso venha a 
sagrar-se vencedor.  
 Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar que os 
licitantes já executaram, anteriormente, objetos compatíveis em características 
com aquele definido e almejado na licitação. A finalidade da norma é clara: 
resguardar o interesse da Administração - a perfeita execução do objeto da 
licitação -, procurando-se, com a exigência de demonstração de capacidade, 
preservar a competição entre aqueles que reúnam condições de executar 
objeto similar ao licitado. 

No caso em tela, a Festa do Pinhão do Município de Muitos Capões 
tem entrada franca, com exceção dos grandes shows, ou seja receberá um 
número alto de pessoas circulando pelo Parque, o que difere de Festas 
privadas, onde existe cobrança de ingressos o que restringe determinado 
público, inclusive a quantidade do mesmo. Por esse motivo a necessidade de 
que a Empresa que venha a ganhar este certame tenha experiência em festas 
promovidas por órgão público, sem nenhuma intenção de dificultar a 
participação do concorrente “A” ou “B”. 

Neste sentido, a Impugnação apresentada no ponto não merece prosperar. 
 

III - Edital Limitação De Tempo E Número De Atestados 
Resposta. Não há se falar em limitação de tempo nem tão pouco em número 

de atestados. A administração como todo o dito supra pauta-se na garantia da 
prestação de serviço com eficiência pelo licitante vencedor. Quando requer atestado 
de capacidade técnica no item 4.6.4 atestando a participação da licitante em eventos 
nos últimos 12 (doze) meses é tão somente para aferir que a licitante está ativa e 
executando contemporaneamente e compatível o objeto licitado a efetiva prestação de 
serviços demonstrando técnica e conhecimento na segurança não armada em eventos 
públicos. Neste sentido não há afronta aos §§5º e 6º do artigo 30 da Lei 8.666/93 
quanto a aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 



 

específicos, nem tão pouco pessoal técnico especializado (segurança especializada 
armada). 

A Impugnação é absolutamente descabida ao ponto. 
 
IV- Prévia Vinculação E Identificação De Profissionais. 

Resposta. Não há se falar em prévia vinculação e identificação de 
profissionais por parte da administração. Ora a administração por edital requer como 
habilitação técnica no item 4.6.7 uma DECLARAÇÃO da licitante do rol dos nomes 
dos profissionais, ou seja, atendendo o item 4.6.1 que estejam credenciados a própria 
licitante. Não se trata de vinculação e/ou identificação, mas o comprometimento da 
licitante que com a lisura e profissionalismo na prestação de serviços evitando a 
terceirização a pessoal não habilitado para o objeto do certame o qual não há previsão 
editalícia. 

Neste sentido, a Impugnação não merece prosperar no ponto. 
 

V - Empresa Cadastrada Junto A Polícia Federal 
Resposta. No que tange a inclusão de exigência de registro e regularidade 

junto à Polícia Federal, das empresas participantes do certame, de acordo com a Lei 
7.102/83, entendemos que a mesma não se aplica ao Edital de Pregão Presencial n° 
15/2018, por se tratar de contratação de segurança desarmada, assim vejamos o 
que diz a ampla jurisprudência ora colacionada infra: 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1016670 RS 
2008/0034939-2 (STJ)Data de publicação: 12/02/2009 
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.COOPERATIVA. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGIADESARMADA. 
INAPLICABILIDADE DA LEI 7.102 /83. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULA 
7 DO STJ. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o 
entendimento de que as normas contidas na Lei 7.102 /83 não se aplicam à empresas privadas 
de segurança que se dedicam a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a 
utilização de arma de fogo. Precedentes: REsp 645.152/PB e REsp 347.603/RS. 2. Rever as 
conclusões proferidas pelo Tribunal a quo para verificar se a atividade central da agravada 
enquadra-se nas hipóteses da lei esbarra na vedação contida no enunciado da Súmula 7 do 
STJ por demandar reexame de matéria fático-probatória, tal quais o estatuto social da 
cooperativa e os contratos por ela celebrados e trazidos aos autos. 3. Ressente-se de 
prequestionamento as alegações de que as cooperativas não podem exercer atividades de 
vigilância, tendo em vista que não houve deliberação do Tribunal a quo acerca da tese 
articulada, tampouco foram opostos embargos de declaração para suscitar o indispensável 
pronunciamento a respeito, aplicando-se à espécie, por analogia, as disposições inseridas na 
Súmula 282 do STF. 3. Agravo regimental não-provido 
---------------------------------------------------------------------- 
TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 32577 MG 2000.38.00.032577-3 
(TRF-1)Data de publicação: 31/07/2009 
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE VIGIA OU 
PORTEIRO. SEGURANÇA DESARMADA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.102 /83. 
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA 
REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. "A Lei 7.102 /1983 é aplicável às empresas 
prestadoras de serviços de vigilância a instituições financeiras e de transporte de valores, o 
que não inclui as empresas privadas de segurança que realizam tão-somente vigilância 
comercial e residencial, sem uso de arma de fogo. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 
379.635/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 
09/03/2009). 2. Apelação provida. Sentença reformada. Segurança concedida. 
Encontrado em: ao apelo. QUINTA TURMA 31/07/2009 e-DJF1 p.113 - 31/7/2009 APELAÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 32577 MG 
---------------------------------------------------------------------- 
TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO APELREEX 50045468020144047111 RS 
5004546-80.2014.404.7111 (TRF-4)Data de publicação: 03/06/2015 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2456248/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-1016670-rs-2008-0034939-2
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2456248/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-1016670-rs-2008-0034939-2
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5136743/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-32577-mg-20003800032577-3
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5136743/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-32577-mg-20003800032577-3


 

Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA. ATIVIDADES DE PORTARIA 
OU VIGIA. LEI Nº 7.102 /83. 1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 
disposto no art. 10 , § 4º , da Lei n. 7.102 /83, aplica-se somente às empresas que, com objeto 
social diverso, prestam serviços de segurança e vigilância 'ostensiva' a instituições financeiras 
e de transporte de valores. 2. Assim, não se sujeitam ao referido ordenamento jurídico as 
empresas que se dedicam a atividades de vigilância residencial ou comercial privada, sem a 
utilização de arma de fogo, como é o caso que aqui se apresenta, no que descabida submissão 
ao poder de polícia exercido pela Polícia Federal. 3. Apelação e remessa oficial improvidas. 
---------------------------------------------------------------------- 
TRF-2 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO APELREEX 200851030025706 RJ 
2008.51.03.002570-6 (TRF-2)Data de publicação: 09/05/2012 
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA. INAPLICABILIDADE 
DA LEI Nº 7.102 /83. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se sujeitam 
à disciplina da Lei nº 7.102 /83 as empresas privadas de segurança voltadas apenas para a 
atividade de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma de fogo. (REsp 
645152/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
11/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 296) 2. Da instrução dos autos, verifica-se que a impetrante 
celebrou contrato com determinado condomínio tendo como objeto a prestação de serviços de 
vigilância patrimonial desarmada; que, no Relatório de Missão Policial, consta que a Polícia 
Federal encontrou os vigias portando crachás identificando-os na função de •zelador ou 
monitor–, sem portar sequer cassetetes, mas exercendo a função de vigilantes. Acrescente-se 
que, no Contrato Social da impetrante, não consta como objeto da sociedade a exploração do 
ramo da segurança armada. 3. Como a impetrante não desenvolve atividades 
de segurança armada, não se justifica a fiscalização pela Polícia Federal, nem a autuação com 
base na Lei nº 7.102 /83, devendo, por conseguinte, ser anulado o processo administrativo nº 
08.793.002130/2008-75 e o ato que determinou o encerramento das atividades da impetrante. 
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. 
---------------------------------------------------------------------- 
TRF-2 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 68336 RJ 2004.51.01.016519-0 
(TRF-2)Data de publicação: 31/10/2008 
Ementa: ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PRIVADA. LEI Nº 7.102 /83. VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL E DE PESSOAS DESARMADA. AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO FEDERAL. 
DESNECESSIDADE. I – Restou decidido pela Corte Superior de Justiça, no precedente que 
acabou prestigiado pela 1ª Seção, que há interesse meramente local, de competência das 
Secretarias Estaduais de Segurança Pública, na fiscalização de empresas 
particulares desarmadas que exploram serviços de segurança e vigilância em geral, excluído o 
de valores, tendo sido acrescentado que não seria razoável que ao Ministério da Justiça, ou a 
órgão federal competente, fosse conferida a atribuição de autorizar o funcionamento de toda a 
qualquer empresa de segurança privada em funcionamento no país (RESP 347603/RS, 2ª 
Turma, Min. João Otávio de Noronha, DJ de 06.04.2006). II – Assentado nos autos que a 
apelante não presta serviço de transporte de valores e que a segurança patrimonial e de 
pessoas, embutida nos serviços por ela prestados à FAETEC, é desempenhada por 
cooperativados desarmados. III – Sendo concorrente a competência da União Federal e dos 
Estados-membros para legislar sobre a preservação da ordem pública interna ( CF , artigos 
144 e 25 ), e na esteira da jurisprudência uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, a 
apelante sujeita-se exclusivamente à fiscalização estadual, sendo certo que a legislação do 
Estado do Rio de Janeiro não considera como de vigilância privada os serviços gerais de 
portarias e vigias desempenhados sem a utilização de armas de fogo. IV – Recurso 
provido. Segurança concedida. 
Encontrado em: ESPECIALIZADA DJU - Data::31/10/2008 - Página::213 - 31/10/2008 
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 68336 RJ 
 

VI - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em nosso entendimento, os questionamentos ou as supostas irregularidades 

apontadas pela impugnante não merecem respaldo, uma vez que em nenhum 
momento restringem a participação de empresas no certame. 

Nos pedidos a própria impugnante requer a exclusão das cláusulas 4.6.1 a 
4.6.7 do certame, as quais uma vez suprimidas compromete a eficiência no evento, 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21689101/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200851030025706-rj-20085103002570-6-trf2
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21689101/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200851030025706-rj-20085103002570-6-trf2
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1932200/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-68336
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1932200/apelacao-em-mandado-de-seguranca-ams-68336


 

vez que trata-se de certame com o objeto em segurança não armada e que os 
agentes/seguranças devem no mínimo estar habilitados na função e a empresa 
capacitada para a execução da tarefa. São requisitos de ordem comprobatória da 
natureza legal concernente objeto do certame. 

Outrossim a impugnante requer nos pedidos a inclusão do registro da 
regularidade da empresa licitante junto à Polícia Federal, conforme Lei 7.102/03. Ora 
como já pacificado em jurisprudência a exigência de empresa de segurança com 
registro na Polícia Federal, se dá tão somente às empresas que, com objeto social 
diverso, prestam serviços de segurança e vigilância 'ostensiva' a instituições 
financeiras e de transporte de valores. 

A exigência de tal norma restringe a participação das demais empresas que 
prestam serviço de vigilância não armada. Se a impugnante tem registro na Polícia 
federal, não lhe impossibilita a participação no certame, mas por se tratar do objeto 
requerer SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA (NÃO ESPECIALIZADA), 
possibilita a ampla competição e participação das demais empresas interessadas no 
certame desde que comprido os requisitos em edital afastada a exigência de registro 
na Polícia Federal, requisito este que restringiria a participação de pequenas 
empresas.  

Os termos da Impugnação, sequer apontam objetivamente eventuais 
vícios ou irregularidades. 

As alegações superficiais não permitem uma análise mais apurada, 
fazendo concluir que a Impugnação não tem outro objetivo, senão tentar impor ao 
Município a nova publicação de Edital direcionado para empresas com registro na 
Polícia Federal para (segurança armada/especializada) em detrimento dos demais 
licitantes. 

 
CONCLUSÃO 
Isto posto conheço da impugnação apresentada pela empresa STAR SERVICE 
VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
13.933.458/0001-45, para no mérito, negar-lhe provimento, com a consequente 
manutenção do Edital Convocatório – Pregão Presencial nº 15/2018, nos termos da 
legislação vigente. 

 

À consideração superior. 

 

Muitos Capões, RS, 05 de abril de 2018. 

 

 
______________________ 

Euardo Gargioni 
Pregoeiro 




















