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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 24/01/2020, o prazo para impugnação limitar-se-á 21/01/2020. 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: 
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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: 

 
A presente impugnação apresenta questões pontuais, acerca das exigências mínimas 

presentes no rol de documentos inerentes à fase de habilitação para o certame em tela, bem como a 

forma de disponibilização dos itens em disputa.  

Resta destacar que o precitado edital fere o princípio da Legalidade e, por conseguinte, 

da Economicidade, Eficiência e do Interesse Público, por 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, RESPEITOSAMENTE, ENTENDE-SE QUE O EDITAL FOI 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 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 o órgão fiscalizador, qual seja, a Polícia Federal. 
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Não pode a promotora da licitação ignorar as exigências previstas no referido 

normativo. Destaca-se que a referida Lei 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 edital, especificamente em seu item 7.2.2.2 acerca da necessidade de apresentação 

de “Certificado de Registro de autorização para compra de produtos controlados (arma não letal e 

arma letal) [...], conforme Decreto nº 3.665/2000 ou pela Polícia Federal – PF, em plena validade;”. 

Contudo, opta por olvidar outras exigências de extrema relevância, mais ainda que as já descritas no 

bojo do instrumento convocatório. 

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

principais exigências, perenes 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: 

 Registro/autorização em plena validade concedida pelo Departamento Polícia 

Federal, conforme estabelecem a Lei nº 7.102/83, o Decreto nº 89.056/83 e Portaria 

nº 387/06-DPF/do Ministério da Justiça, para o funcionamento e o exercício da 

atividade de prestação do serviço de vigilância patrimonial, de acordo com as 

características e peculiaridades do Termo de Referência; 

 Comprovação de Revisão de Autorização de Funcionamento da empresa na 

atividade objeto desta licitação em plena validade, conforme determina a Portaria 

nº 387/06-DPF do Ministério da Justiça, caso a autorização para funcionar tenha 

sido expedida há mais de 01 (um) ano 

 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; 

 Comprovação de que a empresa licitante recicla os vigilantes na forma da legislação 

em vigor em estabelecimentos de ensino devidamente autorizado e regularizado 

junto ao DPF; 

 Comprovação de que a empresa possui em seu quadro funcional, pelo menos o 

percentual mínimo de Pessoas com Deficiência exigido no artigo 93, da Lei n° 

8.213/1991, caso possua mais de cem funcionários. Esta comprovação deverá ser 
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feita através da apresentação dos registros no CAGED do licitante, ou outra 

documentação competente; 

 

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

modo que a ausência destes 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 imperioso a suspensão da abertura da licitação para fins de correção do edital e inclusão do aqui 

requerido. 

Como prova da nossa boa-fé, encaminhamos anexo cópia do edital de licitação 

executada pelo Ministério Público de Contas, órgão fiscalizador que, utilizando de prudência, arraigado 

no princípio da legalidade, utilizou em suas cláusulas as exigências aqui dispostas. 

B)  DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA DISPIBILIZAÇÃO DOS ITENS PARA DISPUTA. 

Importa ressaltar que o contrato vigente para a execução do objeto que se pretende 

licitar, é resultado de procedimento licitatório, qual foi executado em formato diferente deste utilizado 

para o presente Pregão nº 19/0056-PG. 

Podemos observar que o SESC/PA modificou sua forma de atuação perante a execução 

do futuro contrato, ocasionando um cenário de ineficiência que será vivenciado por aqueles que o 

forem fiscalizar. Note que o SESC/PA, outrora detinha a preocupação permanente sobre questões que 

geram impactos relevantes no decorrer da execução do contrato, de forma que aglutinou a 

contratação de todos os seus postos em apenas um lote, em privilégio ao princípio da eficiência. 

Entretanto, percebemos que na oportunidade que se segue agora, optou por realizar 

a licitação em lotes diversos, 7 (sete) lotes, cujo formato gera total desconforto quando da 

formalização da contratação, em razão de ter que firmar contratos distintos, com empresas distintas, 

dificultando a fiscalização causando prejuízos à eficiência administrativa, além da perda de economia 
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em escala que as ofertas de propostas para lote único permitem, no caso de serviços contínuos desta 

natureza. 

Nesta senda, é estranho que o SESC/PA, diante da experiência positiva vivenciada nos 

últimos anos, perante a execução do atual contrato da mesma atividade, opte, desta vez, em mudar 

para uma linha atuação mais complexa e antieconômica. Ademais, as empresas que atuam no 

mercado, com habilitação para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, 

recebem autorização para atuar em âmbito estadual, ou seja, sua abrangência não se limita à 

determinada região ou município no estado do Pará. 

Com isso, o parcelamento se mostra irrelevante e até prejudicial, pois não amplia a 

competitividade, de modo que todas as empresas autorizadas para atuarem no Estado do Pará, podem 

participar do certame. Na verdade, o parcelamento causa uma brecha para a participação de empresas 

que estão autorizadas, e que se contratadas podem causar problemas para administração ou até 

responsabilização nos termos da Lei.   

O TCU, órgão máximo de contas do País, por meio da Súmula 247, já asseverou sobre 

a matéria, conforme transcrevemos para fins de corroborar o entendimento aqui delineado: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo 
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 
perda de economia de escala. 

A precitada súmula afirma quanto à preferência pelo parcelamento, contudo alerta 

para o cuidado de se avaliar o caso em que leve à prejuízos quando se mostrar técnica ou 

economicamente inviável o parcelamento, como é o caso da licitação em epígrafe. 

O mesmo parquet de contas, em seu portal de consultas, afirma que a equipe de 

planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em consideração o 

mercado que a fornece e atentando, sobremaneira, que o solução deve ser parcelada somente em 

caso de atender os 4 (quatro) pré-requisitos: 

1. É tecnicamente viável dividir a solução? 

2. É economicamente viável dividir a solução? 
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3. Não há perda de escala ao dividir a solução? 

4. Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir 

a solução? 

Note que não se trata de mera faculdade, mas sim obrigatoriedade, o atendimento 

de TODOS os pré-requisitos elencados. Todavia, conforme já fartamente esposado, não há respaldo 

para a manutenção do parcelamento do objeto para a disputa da licitação. 

Desta feita, considerando todo o exposto, resta demonstrado que, de qualquer 

modo, não se justifica o parcelamento do objeto em questão, haja vista: 

1. Tratar de licitação para contratação de atividade ÚNICA, regida por lei específica; 

2. A atividade é exercida por empresas que obtém autorização para atuar em âmbito 

estadual, ou seja, em todo o Estado do Pará; 

3. O formato permite a contratação de diversas empresas distintas, dificultando o 

processo de fiscalização, aumentando o custo administrativo para a fiscalização 

dos contratos, e diminuindo a eficiência; 

4. É tecnicamente inviável, pois com a contratação de várias empresas, pode ocorrer 

falhas de procedimento, o que gera insegurança na execução do objeto; 

5. Diminui a probabilidade de ofertas mais vantajosas para o certame, ou seja, há 

perda de economia em escala; 

6. O parcelamento do objeto não gera melhor aproveitamento do mercado ou 

ampliação da competividade; 

Pode-se afirmar da leitura de todo o exposto, que o parcelamento do objeto para a 

licitação em tela não se mostrou o mais adequado, vista que tende à gerar prejuízos ao bom 

andamento da licitação, bem como à execução do contrato. 

Desta feita, insurgimos contra o edital epigrafado para fins de impugná-lo, à promover 

republicação após as alterações devidas. 

Oportunamente é válido acentuar sobre questão muito positiva abordada pelo edital, 

quando exige que as empresas apresentem autorização de compra de armas não letais. Cabe destacar 

o altruísmo da administração no tocante a este tópico. 



 

  comercial@cesseguranca.com.br 

A CF/88 por meio do seu art. 5º, em suma, garante à todo cidadão o direito à vida. Tal 

premissa vai de encontro com o conceito abordado para a aplicação de armas não letais quando da 

operacionalização de serviços de vigilância ostensiva com uso de postos com vigilantes armados.  

Neste caso, o objeto se mantém dentro do escopo proposto pelo contratante. O que 

muda é a forma de atuação de ambas as partes interessadas.  

Com os profissionais revestidos da premissa de que a vida está em primeiro lugar, a 

implantação de postos de vigilância com uso de armas não letais garante uma atuação mais efetiva 

por parte do profissional vigilante. Uma vez que está fora dos limites que levam a este dar cabo à vida 

de outrem. 

Considerando a narrativa, dada a relevância do assunto em voga, aproveitamos para 

sugerir que seja promovida alteração na especificação em parte do escopo do projeto para a 

implantação dos postos de vigilância armada e desarmada, para que seja feito o uso de armas não 

letais para todos os postos, considerando que: 

1. o SESC/PA detém postos de vigilância dentro das instalações prediais, com fluxo 

de pessoas; 

2. o SESC/PA, detém postos de vigilância em ambiente escolar e de atendimento ao 

público; 

3. a alteração para o uso de armas não letais, não descaracteriza os postos, ou seja o 

objeto, visto que continuam sendo profissionais armados; 

Diante do exposto que requeremos considerar o alegado com o entendimento de que 

trata-se de estratégia mais adequada, vista a peculiaridade que se apresenta diante do que o SESC/PA 

representa desde a sua concepção. 
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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 das exigências referentes à fase de 

habilitação, além da aglutinação dos itens em lote único para disputa, 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, II, “d”, 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, 17 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
                


