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ILUSTRÍSSIMO SENHOR RAPHAEL GRUPILO DO NASCIMENTO, PREGOEIRO(A) DA COLIC – 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - DA COBRA TECNOLOGIA S/A 

 

Ref.: Pregão Eletrônico 82/2016 

 

 

 

 

 

 

 

G.S.I. - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÃNCIA E SEGURANÇA LTDA. devidamente 

qualificada nos autos do processo licitatório em referência, vem tempestivamente perante V.Sa., 

interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

contra a decisão do Douto Pregoeiro que teve por bem habilitar e declarar vencedora do certame 

acima referido a empresa LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA. também já devidamente qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, pelos motivos de fato e de direito que a seguir passa a expor: 

 

 

Resumo da pretensão recursal 

 

Segundo os termos do Edital, o Pregão 82/2016 tem por objeto a “Contratação de 

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial 

Armada compreendendo Postos com Cobertura Ininterruptas, nos termos da legislação vigente 

para atender às necessidades da Cobra Tecnologia S.A., situada na SEPN 508 – Brasília –DF”. 

 Ao fim da sessão de pregão, foi declarada vencedora a empresa LIFE DEFENSE 

SEGURANÇA LTDA., com a oferta de R$ 1.000.503,70 (um milhão e quinhentos e três reais e 

setenta centavos) anuais, sendo que a empresa recorrente logrou o 5° (quinto) lugar no certame. 

 

  Ocorre que, passada à fase de habilitação de propostas, a empresa recorrida deixou 

de apresentar documentação obrigatória assim referida em edital, o que fatalmente deve 

culminar em sua desclassificação do certame ora em comento, senão vejamos: 

 

 

Dos motivos que autorizam o provimento do recurso 

 

 Em primeiro lugar, é de se ressaltar que o item 2.5 do Edital do Certame, ao elencar os 

itens constantes no uniforme do profissional vigilante que deve ser fornecido pela empresa 

prestadora de serviços, traz como um dos itens o seguinte equipamento: 

 

“Rádios UHF com raio de alcance correspondente a área interna e externa 

do prédio, chamada alerta (tipo PTT – Push-To-Talk), utilizado na 

execução dos serviços, devidamente regularizado pelo Ministério das 

Comunicações e mantendo a COBRA TECNOLOGIA informada quanto à  



 

2 

 

frequência autorizada e tipo de equipamento em uso para utilização na(s) 

ronda(s) diária(s). O comprovante desse item deverá ser apresentado no 

primeiro dia de início de contrato. “ 

 

 Conforme versa a portaria 992/95 DPF e também a Lei n°9.472/97, a utilização de tais 

equipamentos é condicionada à autorização de funcionamento de estações móveis e fixas de 

sistema de rádio de comunicação. 

 

 Ocorre que a empresa recorrida não apresentou a competente autorização outorgada pelo 

Poder Público – o que faz mediante a atuação da ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações – que a autorize a operar os tipos de estação de rádio indicados no edital do 

Certame. 

 

 Trata-se de documento referente à capacidade técnica da empresa de segurança, e 

seu funcionamento regular depende da emissão de tal autorização expedida por órgão público 

dotado de competência legal para fiscalizar o exercício de qualquer atividade que envolva o uso 

de estações de rádio. 

 

 Assim como também não apresentou a certidão de regularidade do Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, exigência prevista na NR4 da 

Portaria 3214/78 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 

 

 A exigência de regularidade junto ao SESMT é medida imprescindível para que se 

protejam os trabalhadores de consequências oriundas de eventuais acidentes de trabalho, pois 

dela depende a emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins 

previdenciários e a concessão de aposentadoria em casos como acidentes de trabalho. 

 

Ou seja: Se trata de documento relativo à regularidade trabalhista e jurídica da 

empresa de segurança. 

 

 Tanto é assim que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos profissionais vigilantes 

assim determina em seu artigo 54: 

 

“Em conformidade com o art. 2° da Portaria SIT/DSST N°. 17, de 

01/08/2007, que aprova o subitem 4.14.3 da NR-4 que, por sua vez, altera a 

redação da Norma Regulamentadora n°. 4, o Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) poderá ser 

organizado pelo SINDESP-DF, englobando as empresas da mesma atividade 

econômica, localizadas no Distrito Federal e em municípios limítrofes...” 

 

 Ou seja: A inscrição da empresa no SESMT é uma norma expressa da Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT) dos profissionais vigilantes, motivo pelo qual não pode o 

empregador descumprir tal determinação.  
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Assim sendo, fica demonstrado que a referida empresa, no que diz respeito a sua 

habilitação técnica, não comprovou sua capacidade quanto à operação dos rádios UHF na forma 

exigida no item 2.5 do edital do certame, além de também não demonstrar o cumprimento das 

exigências técnicas inseridas na Portaria 992/95 DPF/MJ e na Lei n° 9.472/97. 

 

Igualmente não demonstrou regularidade quanto à inscrição no Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 

(SESMT), mais notadamente aos preceitos determinados pela Portaria n° 3214/78 do MTE. 

 

As exigências acima expostas decorrem das respectivas Leis de regência e demais atos 

normativos relativos ao tema, sendo que a necessidade de regularidade quanto a tais itens é 

perfeitamente oponível à empresa licitante. 

 

Cabe lembrar que os artigos 27, 28 e 30 da Lei n°8.666/93 assim determinam: 

 

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

(...) 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;” 

(...) 

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 

consistirá em: 

(...) 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

(...) 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
(...) 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso.” 
 

Assim, verifica-se que a empresa recorrida não se habilitou de forma regular, já que os 

documentos apresentados por esta não permitem concluir pela sua regularidade jurídica, técnica 

e trabalhista, consoante os artigos 27, I, II e IV, 28, V e 30, IV, da Lei n° 8.666/93. 

 

Em harmonia com o pedido retro, colacionam-se os seguintes precedentes: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR.  

1. (...). 

2. Na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, não se 

vislumbra ilegalidade na exigência contida em Edital de Licitação, na  
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modalidade Concorrência, que exige que os licitantes COMPROVEM QUE 

TENHAM PRESTADO OU ESTEJAM PRESTANDO SERVIÇOS COM AS 

MESMAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO DA LICITAÇÃO, 

PORQUANTO CONCEBIDA COM PROPÓSITO DE PERMITIR À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AVALIAR A CAPACIDADE TÉCNICA DOS 

INTERESSADOS EM COM ELA CONTRATAR, A TEOR DA PRIMEIRA 

PARTE DO INCISO II DO ART. 30 DA LEI Nº 8.666/93. 3. Recurso a que se 

nega provimento1. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DE GRANDE PORTE. EDITAL. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. 

POSSIBILIDADE.  

1. As exigências tendentes a comprovar a capacitação técnica do interessado 

em contratar com o ente público devem ser concebidas dentro das nuanças e 

particularidades que caracterizam o contrato a ser formalizado, sendo 

apenas de rigor que estejam pautadas nos princípios que norteiam o interesse 

público.  

(...)  

3. Há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação 

de quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto 

traduzem modo de aferir se as empresas licitantes preenchem, além dos 

pressupostos operacionais propriamente ditos – vinculados ao 

aparelhamento e pessoal em número adequado e suficiente à realização da 

obra –, requisitos não menos importantes, de ordem imaterial, relacionados 

com a organização e logística empresarial. 4. A ampliação do universo de 

participantes não pode ser implementada indiscriminadamente de modo a 

comprometer a segurança dos contratos, o que pode gerar graves prejuízos 

para o Poder Público. 5. Recurso especial não-provido.2 

 

 Sendo assim, não resta dúvidas de que a empresa recorrida não comprovou devidamente 

sua regularidade técnica, jurídica e trabalhista de forma suficiente a permitir a contratação com o 

Poder Público, motivo pelo qual merece ser declarada inabilitada quanto ao objeto do contrato 

que aqui se discute. 

 

Do pedido 

 

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso ora 

apresentado para declarar a inabilitação da empresa recorrida, dado que os documentos 

apresentados por esta não são aptos a aferir sua regularidade técnica, jurídica e trabalhista.  

  

 

                                                 
1 TRF-2 - AMS: 200151010032449 RJ 2001.51.01.003244-9. Rel. Juiz LUIZ PAULO S. ARAUJO FILHO. Quinta 

Turma. DJU 14.10.09. 
2 STJ - REsp: 295806 SP 2000/0140290-0. Rel. Juiz JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Segunda Turma. DJ 

06.03.06.,  
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Nestes termos 

Pede deferimento. 

Brasília, 17 de fevereiro de 2017. 

 

              

             
 

GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. 

CNPJ  14.534.490/0001-10 

 

 


