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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO 

REGIONAL DO PARÁ 

 Ref.: Edital de licitação de PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 19/0056-PG 

C&S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI, pessoa Jurídica de Direito Privado, 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o N° 

14.151.000/0001-05, vem, por intermédio de seu representante legal ao final assinado, 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do 

Pregão Eletrônico nº 19/0056-PG, nos termos do item 4.1 do Edital e, bem como no Regulamento de 

Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc, n° 1.252, de 6 

de junho de 2012: 

I. TEMPESTIVIDADE 

O item 4.1 do Edital estabelece:  

4.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou impugnações relativos ao presente 

Edital e Anexos deverão ser formalmente assinados pelo representante legal do 

licitante e encaminhados à Comissão de Licitação do Sesc/DR/PA, contra protocolo 

ou por e-mail, no cpl@pa.sesc.com.br, até 2 (dois) dias úteis antes da abertura da 

Sessão de Disputa de Preços, observando-se os prazos e condições aqui previstos. 

Em atendimento às regras editalícias e tendo em vista a abertura da sessão marcada 

para o dia 03/02/2020, o prazo para impugnação limitar-se-á 30/01/2020. Portanto, tempestiva a 

presente impugnação. 

II. BREVE APRESENTAÇÃO DO EDITAL 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, através 

de seu Pregoeiro Oficial, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, conforme descrito no Edital e seus Anexos, a fim de 

possibilitar a eventual contratação de empresa para a prestação de serviços, conforme objeto que se 

descreve abaixo: 

A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, a serem executados de 

segunda a sexta-feira, finais de semana (sábado e domingo) e feriados, nas U.O. do 

Regional Sesc/PA, por um período mínimo de 12 (doze) meses, nos termos da 

Resolução 1.252/2012, conforme especificações abaixo: 
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A presente impugnação apresenta questões pontuais, acerca das exigências mínimas 

requeridas e necessárias à apresentação da proposta de preços e os documentos inerentes à fase de 

habilitação para o certame em tel.  

Importa salientar que o precitado edital fere o princípio da Legalidade e, por 

conseguinte, da Economicidade, Eficiência e do Interesse Público, por estar silente quanto à 

informações essenciais para a formulação da proposta de preços, bem como deixar de exigir 

comprovação de condição de regularidade intrínsecas à atividade de Vigilância e Segurança 

Patrimonial, condição esta, essencial para a legitimidade da contratação que se pretende no 

presente certame, bem como apresentar condição ineficiente e antieconômica para a promotora da 

licitação. 

DESSA FORMA, RESTA EVIDENTE, QUE O EDITAL SE APRESENTA NEGLIGENTE NO 

TOCANTE AO CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA A LEI Nº 7.102/83, E VAI ALÉM, CONFORME SE 

PASSA A ARGUMENTAR. 

A) DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE EXIGÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

O edital traz em seu bojo as regras para apresentação da proposta de preços, conforme 

disposto no item 6. PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO E FASE DE CLASSIFICAÇÃO, além 

da disputa de lances com uso do sistema eletrônico, plataforma LICITAÇÕES-E. 

Por conseguinte, importa salientar que o item 6.17 afirma que os licitantes deverão 

apresentar, junto à proposta formal, planilha de custos e formação de preços, conforme modelo 

presente no Anexo VII. 

O EDITAL É SILENTE QUANTO AOS NORMATIVOS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PARA 

A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS, em que pese, valores referentes à remuneração, encargos sociais, 

benefícios e etc.. É sabido que a atividade que pretende a contratação é regida por norma coletiva, 

qual deve observada por todos aqueles envolvidos no processo de contratação. Entretanto, o edital 

não define quais regras ou normativos que os licitantes interessados devem seguir para fins de 

composição dos custos.  

Em todo o caso, a ausência da definição da Convenção, Dissídio ou Norma Coletiva 

causa sérios prejuízos ao correto andamento do certame, uma vez que os licitantes não possuem um 

norte a seguir, podendo construir suas propostas à esmo ensejando desclassificações em massa, 

ferindo, sobretudo, o princípio do julgamento objetivo, além da economicidade e da isonomia. 

O professor Hely Lopes Meireles, na sua já citada obra, afirma: 

“Julgamento objetivo, é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos 

específicos das propostas. É princípio de toda licitação que o seu julgamento se apoie 
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em fatores concretos pedidos pela Administração em confronto com o ofertado 

pelos proponentes dentro do permitido pelo edital. 

O princípio do julgamento objetivo afasta o discricionarismo na escolha das 

propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela 

Administração.” 

Observar o Princípio do JULGAMENTO OBJETIVO, significa impedir que a licitação seja 

decidida sob influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais dos membros 

da comissão julgadora. 

Destarte, evidente que ficou prejudicado o julgamento objetivo, quando ausente no 

edital a definição da norma coletiva à ser seguida para fins de construção das planilhas de composição 

dos custos de proposta de preços.  

Resta, daí, a necessidade de se definir qual convenção coletiva de trabalho a ser 

aplicada ao caso em concreto, além de observar os critérios estabelecidos nesta para fins de futura 

análise e privilégio ao julgamento das propostas. 

Como medida necessária, considerando a atividade perene na contratação em tela, a 

saber, Serviço de Vigilância e Segurança Privada, a norma coletiva foi recentemente publicada e 

registrada no Ministério do Trabalho e Emprego: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, 

REGISTRO Nº PA000801/2019, de 26/12/2019. Ressalta-se que, para o caso concreto é IMPERATIVO 

que sejam observadas, EXIGIDO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS PRESENTES NA 

REFERIDA CCT, PARA FINS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

B) DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE CLÁUSULAS RESULTANTES DE LEI ESPECIAL. 

Feita breve análise sobre os termos do edital, fático e notório que a Administração 

optou por deixar de lado exigências inerentes à execução da atividade, objeto da referida licitação. Em 

que pese a realização de procedimentos licitatórios sigam ritos e normas legais, vinculantes, a exaltar, 

Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e, sobretudo a RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO SESC, N° 1.252, 

DE 6 DE JUNHO DE 2012, sobretudo em seu art. 12, II, “d”, dentre outras Jurisprudências que regem 

a realização das licitações.  

Todavia, o procedimento licitatório cuja contratação trata de objeto para atividade 

peculiar (vigilância armada e desarmada) com regramento legal específico, a saber Lei nº 7.102/1983 

e Decreto nº 89.056/1983, vinculantes às atividades que pretende a contratação em tela. Ressalta-

se que vigilância armada e desarmada são regidos pelo mesmo normativo legal e, detém as mesmas 

exigências para obtenção de autorização perante os órgãos fiscalizadores. 

Não pode a instituição promotora da licitação ignorar as exigências previstas no 

referido normativo. DESTACA-SE QUE O NORMATIVO EM DESTAQUE, A SABER LEI Nº 7.102/1983 E 
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DECRETO Nº 89.056/1983, DISPÕE SOBRE A ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, E 

ESTABELECE NORMAS PARA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS PARTICULARES 

QUE EXPLORAM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE TRANSPORTE DE VALORES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O SESC reconhece a importância dos normativos específicos que regem a atividade, ao 

passo que versa no respectivo edital, exigências, então insuficientes, para a devida comprovação de 

regularidade das empresas interessadas no certame. Imperioso trazer à baila que, a partir da 

impugnação outrora apresentada por esta mesma impugnante, promoveu alteração no instrumento 

convocatório, contudo, ainda opta por olvidar outras exigências de extrema relevância. 

Erroneamente, o SESC/PA aquiesceu-se de fazer constar no Edital de convocação, 

exigência que, se não cumprida, não pode a empresa exercer a atividade objeto do certame, tão 

pouco, detém as condições de participação, perene nos diversos editais de licitações, que regem a 

atividade inerente ao objeto licitado, mais especificamente como critério de Qualificação Técnica, 

em fiel e correto cumprimento do que determina a legislação específica, a saber: 

 Comprovação com documento de regularidade, vigente na data da abertura da 

Sessão, de que a empresa licitante é cadastrada e autorizada pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Pará a executar os serviços de segurança privada 

neste Estado, nas atividades de vigilância patrimonial, conforme art. 38 do 

Decreto nº. 89.056/1983 e Portaria 3.233/2012-DG/DPF; 

É inegável a necessidade de fazer exigir a apresentação dos referidos documentos, de 

modo que a ausência deste prejudica, deveras, a regularidade do processo de contratação, pois, 

possibilita a participação de empresas que não detém quaisquer condições para o cumprimento das 

obrigações perante o contratante e, em todo caso, sequer ter autorização para exercer a atividade de 

vigilância ostensiva. 

Desta feita que esta impugnante insurge contra o edital, na forma que se apresenta, 

sendo imprescindível fazer constar expressamente a referida exigência e resguardar a segurança 

jurídica para quem pretende a presente contratação. 

C) DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE PcD 

De forma principal, é válido citar que a Constituição do Estado do Pará, por meio do 

art. 28, §6º, versa acerca da obrigatoriedade de manter o mínimo de 5% (cinco por cento) de Pessoas 

com Deficiência em seu quadro de pessoal para fins de reserva de cotas para empregabilidade de 

Pessoas com Deficiência. 

Em âmbito federal já se trata de exigência recorrente, se apresentando como condição 

de participação o preenchimento de declaração própria, comprovando que a empresa possui em seu 
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quadro funcional, pelo menos o percentual mínimo de Pessoas com Deficiência exigido no artigo 93, 

da Lei n° 8.213/1991. 

É válido trazer à baila um fato que mede a importância dada ao cumprimento desta 

exigência, por parte dos órgãos que guardam a Lei, perene nos diversos editais de licitações em âmbito 

nacional, tal que o Ministério Público do Trabalho (MPT) moveu Ação Civil Pública Cível nº 0000586-

23.2019.5.08.0002 – Processo Judicial Eletrônico, que culminou na punição de empresa, lotada no 

Estado do Pará, decisão recente tomada pela 2ª Vara do Trabalho de Belém, em razão do não 

cumprimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91, conforme segue notícia abaixo descrita: 

 

Justiça condena empresa de serviços a pagar R$1 milhão por não contratar 

pessoas com deficiência em Belém 

Além da indenização, a K.M Serviços Gerais foi intimada a preencher e manter o 

quadro de empregados PCD e promover acessibilidade no ambiente de trabalho. 

Por G1 PA — Belém 

22/10/2019 18h20 

LINK: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/22/justica-condena-empresa-de-

servicos-a-pagar-r1-milhao-por-nao-contratar-pessoas-com-deficiencia-em-belem.ghtml 

Ora, não se pode fazer vista grossa diante do cumprimento da Lei, equivocado está o 

edital ao deixar de exigir tal comprovação, entretanto, tem a oportunidade de promover alteração no 

referido instrumento e fazer constar a exigência, sem prejuízo ao cumprimento da legislação em vigor. 

Neste prisma, engajado, o Ministério do Trabalho já disponibiliza plataforma digital 

que permite aferir o cumprimento de tal condição, cuja emissão da certidão é gratuita no endereço 

www.mte.gov.br. 

Deste modo, requeremos a inclusão da exigência de COMPROVAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DA RESERVA DE COTA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, por meio de apresentação 

emitida pelo TEM – Ministério do Trabalho e Emprego. 

D) DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ITEM 7.2.5.5 

Podemos identificar que o SESC/PA, quando da elaboração do edital, faz constar como 

exigência de habilitação a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

contudo, resta evidente que a referida exigência se apresenta insuficiente, pois, atualmente, o governo 

federal mantém plataformas integradas que informam, em tempo real, a condição de regularidade do 

licitante. 

No caso em destaque, a CNDT, isoladamente, não garante que a licitante esteja regular 

perante o órgão máximo fiscalizador das questões trabalhista. Não obstante, faz necessário fazer 

constar no edital, que a licitante apresente em conjunto com a CNDT, a CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS E INFRAÇÕES TRABALHISTAS, extraídas da plataforma do MTE (www.mte.gov.br). 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/
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E) DA NECESSIDADE DE EXIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O edital por meio do item 7.2.4 traz exigência mínima, referente à comprovação da 

qualificação econômico-financeira, em que pese, tão somente, a apresentação da CERTIDÃO 

NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Não obstante, o edital vai de encontro à Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 

1.252/2012, qual é taxativo a estabelecer quais documentos devem ser apresentados para fins de 

comprovação de qualificação econômico-financeira, conforme disposto no art. 12, III da referida 

resolução. 

Ora, como pode o SESC descumprir a norma que rege seus procedimentos 

licitatórios? É descabido, pois, limitar-se à apresentação de apenas um documento, em detrimento 

dos demais, o que não cumpre o principal objetivo a que se pretende a referida qualificação, que é 

resguardar o promotor da licitação, quando da contratação de empresas que não detém capacidade 

financeira para a execução do objeto que se pretende. 

Tão relevante é o assunto que o Governo Federal, por meio do Ministério do 

Planejamento, editou instrução normativa que ampliou as exigências para comprovação de 

qualificação econômico-financeira, exigindo a partir de então que, somado aquelas previstas na Lei 

Geral de Licitações e na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.252/2012, as empresas 

interessadas em contratar com a Administração Pública, devem comprovar: 

 possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (ativo circulante – passivo circulante) 

de, no mínimo 16,66% do valor estimado para a contratação, a ser auferido com base no 

Balanço Patrimonial; 

 patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, a ser auferido com base no 

Balanço Patrimonial; 

 comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 

(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com público ou provado, não é superior 

ao Patrimônio Líquido do licitante; 

Nesta senda, se mostra imperativo que o edital seja retificado para a inclusão das 

exigências, para fins de avaliar a saúde e capacidade financeira da empresa em cumprir com as 

exigências contratuais inerentes à execução do objeto, conforme segue abaixo: 

 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, conforme alínea 

“a” do art. 12, III, da Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.252/2012; 

 possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (ativo circulante – passivo 

circulante) de, no mínimo 16,66% do valor estimado para a contratação, a ser auferido com 

base no Balanço Patrimonial; e patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, 
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a ser auferido com base no Balanço Patrimonial, conforme alínea “d” do art. 12, III, da 

Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.252/2012 e IN 05/2017-MPOG; 

 comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 

(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com público ou provado, não é superior 

ao Patrimônio Líquido do licitante; 

 

III. DO PEDIDO 

EX POSITIS, Requer a Vossa Senhoria que conheça da presente peça impugnatória para 

no mérito decidir pelo provimento, culminando na devida correção do edital, no tocante à definição 

da norma coletiva regente da atividade objeto do certame a ser seguida para a elaboração da 

proposta e planilhas, bem como a inclusão de exigências referentes à fase de habilitação, cujas 

alterações ensejam designação de nova data para a abertura da licitação, considerando que houve 

flagrante lesão aos Princípios da Legalidade, haja vista ter ignorado a existência de legislação correlata 

específica da atividade objeto do certame, combinado com a RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL 

DO SESC, N° 1.252, DE 6 DE JUNHO DE 2012, em seu art. 12, incisos II, “d” e III “a” e “d”, do 

Julgamento Objeto, da Economicidade e da Isonomia, o caso em que, se a decisão por parte do Ilmo. 

Pregoeiro for contrária, o que se espera em face dos ditames erigidos pelos princípios licitatórios, 

então, dirigir a presente peça devidamente instruída à AUTORIDADE SUPERIOR. Tudo conforme 

esposado fartamente nesta peça, e por serem estes atos expressão da mais sábia e boa justiça. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Belém, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

                


