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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82-2016-10-17 

 
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO AO EDITAL PE Nº 82-2016-10-17 

 
RECORRENTE: GSI - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÂNCIA 
E SEGURANÇA LTDA 

 

1. DO PEDIDO: 

 

A empresa GSI - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA interpôs recurso de forma tempestiva contra a habilitação da 

empresa LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA no Pregão Eletrônico nº 82-2016-

10-17, que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de vigilância e segurança patrimonial armada. 

  

Em síntese, alega a recorrente que os documentos apresentados pela 

arrematante não estão aptos a aferir sua regularidade técnica, jurídica e 

trabalhista, pelos seguintes motivos: 

 

a) não foi apresentada autorização outorgada pelo Poder Público – o que se 

faz mediante a atuação da ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações – para operar os tipos de estação de rádio indicados no 

edital do certame; e 

 

b) não foi apresentada 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). 

  

2. DAS CONTRARRAZÕES: 

 

Em sua defesa, alega a empresa LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA, conforme 

contrarrazões apresentadas tempestivamente, que comprovou, nos termos do 
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que foi estabelecido no instrumento convocatório, sua habilitação jurídica, 

qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, de acordo também com o 

que define o artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 

 
3. DA RESPOSTA: 

 

O item 4.1 da Portaria 3.214/78 estabelece que “as empresas privadas e públicas, 

os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de 

promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho”.  

 

Já a cláusula quinquagésima quarta da CCT estabelece que “em conformidade 

com o art. 2º da Portaria SIT/DSST nº 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 nº 

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 em 

municípios limítrofes”.  

 

Pois bem. O edital não pode exigir a regularidade das normas e segurança e 

medicina do trabalho, posto que a Companhia se acha vinculada ao disposto na 

legislação de licitações e contratos e, em especial, às exigências estabelecidas 

nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, em homenagem ao princípio da legalidade 

e da literalidade das normas. 

 

A título de referência, vale a consulta aos artigos 27 e 28 do festejado diploma de 

licitações:  

 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
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IV - regularidade fiscal. 
IV – regularidade fiscal e trabalhista;             
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal.               

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

I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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. 

 

Da exegese dos comandos normativos acima, trazemos excertos do Acórdão nº 

434/2010, 2ª Câmara, da Corte de Contas da União, in verbis: 

 
7.9. (...) Quanto ao tema, reproduzimos abaixo trechos do 
Acórdão TCU nº 597/2007-Plenário que, dentre outros, expressa 
o entendimento do TCU acerca da matéria: 
Acórdão 597/2007 – Plenário 
Voto do ministro Relator 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
(...) 
14. Pela adequação do exame à situação ora tratada, reproduzo 
parte do Voto que conduziu a Decisão nº 739/2001 – Plenário, no 
qual se discorreu acerca da desnecessidade da Certidão de 
Registro no SESMT, entre outros documentos: 
 
‘As exigências contidas no art. 30 da Lei nº 8.666/1993 são do 
tipo numerus clausus, ou seja, encontram-se esgotadas naquele 
dispositivo, sendo defeso, aos diversos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, inovar. 

 
2. A esse respeito, ensina Marçal Justen Filho: 
 
‘A Lei nº 8.666/1993 disciplinou de modo minucioso a matéria da 
qualificação 
técnica. Um dos caracteres mais marcantes da Lei nº 8.666/1993 
foi a redução da margem de liberdade da Administração Pública 
nesse campo e a limitação do âmbito das exigências. Buscou 
evitar que exigências formais e desnecessárias acerca da 
qualificação técnica constituam-se em instrumento de indevida 
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restrição à liberdade de participação em licitação. O objetivo é 
eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, onde os 
requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o 
acesso de muitas empresas à licitação (in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 5ª ed., p. 305).’ 
(...) 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo 
Relator, em: 
(...) 
9.3. determinar à Fundação Biblioteca Nacional que, nas 
próximas licitações: 
(...) 
9.3.3. limite-se, nos requisitos de habilitação, às exigências 
estabelecidas nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993, abstendo-se 
de requerer, para tanto, documentos como (...) Registro no 
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 
– SESMT (...). Grifamos. 
 
O VOTO do Acórdão 434/2010 trouxe ainda: 
(...) 
2. Quanto ao mérito, compartilho o entendimento da Secex/RJ, no 
sentido de 
que os itens do edital em exame colacionados abaixo trouxeram 
prejuízos a 
diversas licitantes, inabilitadas por conta de exigências 
desprovidas de respaldo legal. 
(...) 
9.13. Prova de cumprimento das normas regulamentadoras 
relativas ao 
SESMT – Serviço Especializado de Medicina do Trabalho (...). 
Grifamos. 
 
O Acórdão 434/2010 dispôs também: 
 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em sessão de 2ª Câmara, diante das razões expostas 
pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da 
Constituição Federal e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 237, 
inciso VII e parágrafo único, e 251 do Regimento Interno/TCU e 
com o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, em: 
(...) 
9.5. determinar à Fiocruz que nos futuros procedimentos 
licitatórios realizados pela entidade abstenha-se de fazer 
exigências que restringiram o caráter competitivo do certame, a 
exemplo do que se verificou nos subitens 9.11, 9.12.1 9.12.3 e 
9.14, dissonantes da jurisprudência desta corte de contas, haja 
vista não haver amparo legal para se exigir que os licitantes: 
(...) 
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9.5.4. demonstrem o cumprimento às normas regulamentadoras 
relativas à 
Serviço Especializado de Medicina do Trabalho – SESMT; (...). 
Grifamos. 

 
 

Dessa sorte, é possível concluir que a prova de regularidade do SESMT não faz 

parte do rol taxativo da fase de habilitação, daí por que, não suscetível de 

exigência. 

 

Quanto à autorização para a operação de estações de rádio, vale transcrever a 

seguir o item 2.5 do anexo I do instrumento convocatório: 

 

“2.5. EQUIPAMENTO INDIVIDUAL E UNIFORME: 

 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 

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. ” 

 

Podemos observar que o edital determina que a utilização dos rádios esteja 

devidamente regularizada e que a comprovação deverá ser apresentada no 

primeiro dia de início do contrato, ou seja, em fase posterior à habilitação. 

 

A título de esclarecimento, para fins de habilitação jurídica nas licitações, faz-se 

necessária a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas 

no contrato social da empresa licitante. Para a habilitação técnica, os atestados 

apresentados devem não apenas demonstrar uma situação de fato, mas, 

necessariamente, uma situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a 

lei e com o contrato social. Já a regularidade trabalhista faz-se mediante 

comprovação documental de que, perante a Justiça do Trabalho, não constam em 

nome do licitante débitos inadimplidos ou, se constarem, tais débitos não são 
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exigíveis ou, se exigíveis, encontram-se devidamente garantidos. Portanto, 

admitem-se certidões positivas com efeitos negativos.  

 

Vale transcrever resumo de notícia do Acórdão nº 614/2014- Plenário, do relator 

Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, publicada no Informativo 189 do 

TCU: 

 
Representação formulada por sociedade empresária apontara possíveis 
irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços promovido 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), destinado à 
contratação de serviços especializados para digitalização do acervo 
documental da entidade, entre outros. A controvérsia principal residiu na 
habilitação da vencedora do certame, que apresentara atestados de 
capacidade técnica com incoerência entre as datas de realização dos 
serviços mencionados nos documentos e a data em que a empresa 
registrou em seu contrato social o exercício de atividades 
correspondentes aos serviços licitados. O relator destacou que a Lei 
das Licitações exige o contrato social, devidamente registrado, entre os 
documentos necessários para evidenciar a habilitação jurídica dos 
licitantes, visando “justamente à comprovação de que a licitante tem a 
atividade comercial compatível com o objeto licitado”. Aos olhos do 
relator, o “objeto social da empresa delineado no contrato social 
devidamente registrado comprova não apenas o exercício da atividade 
empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de 
forma regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre 
prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade 
comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade 
com a lei”. Nesse aspecto, assinalou que o Código Civil obriga o registro 
dos atos constitutivos da sociedade empresarial, com seus fins ou 
objeto, e, como decorrência lógica, “se a empresa decidir mudar de 
atividade empresarial, possui o dever legal de promover a alteração de 
seu objeto social e do respectivo registro antes de iniciar a prática 
dessas novas atividades”. Dessa forma, “ao exercer atividades em 
desconformidade com seu objeto social, devidamente registrado, a 
empresa também está agindo de forma contrária à lei, expondo a riscos 
todos os atores que com ela se relacionam”, em decorrência da 
possibilidade “de contratação de quem não é do ramo” e “de a empresa 
vir a se eximir da responsabilidade pelos atos praticados por seu 
gerente”. Voltando a atenção ao caso concreto, o relator reconheceu 
que, à época da contratação, a empresa já havia alterado o seu 
contrato social para incluir as atividades pertinentes ao certame. 
Contudo, os atestados apresentados no pregão diziam respeito à 
execução de serviços em época anterior à sobredita alteração, motivo 
pelo qual refletiam uma situação fática em desconformidade com a lei e 
com o contrato social. Portanto, não poderiam “ser considerados válidos 
para fins de comprovação perante a Administração”. Assim, tendo em 
vista que o pregoeiro já havia sido alertado da ocorrência, mas 
considerando também a lacuna jurisprudencial sobre o assunto, o 
relator entendeu que não seria o caso de promover a audiência do 
agente público por ter acolhido os atestados irregulares. O Tribunal, 
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seguindo a proposta do relator, julgou procedente a Representação e 
determinou à entidade o cancelamento da ata de registro de preço e 
que se abstivesse de prorrogar o contrato celebrado com a empresa 
ganhadora da licitação. Acórdão 642/2014-Plenário, TC 015.048/2013-
6, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 19.3.2014. 

 

O elenco dos artigos 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como 

mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada 

licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens comtemplados 

nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas 

poderá demandar menos. 

 

Esse parecer ser o entendimento do TCU, conforme trechos de um de seus 

acórdãos:  
“Nesse passo, afastou o argumento do SESC/AR-DF no sentido de que 
os critérios de habilitação de licitantes enumerados no art. 12 de seu 
regulamento de licitações não seriam taxativos, cabendo ao edital 
estabelecer as exigências e os documentos necessários. Ao contrário, 
prosseguiu, tal afirmativa “não é condizente com a interpretação desta 
Corte sobre dispositivo semelhante da Lei de Licitações. O rol das 
exigências de habilitação é taxativo”. Ademais, acrescentou, 
“depreende-se da estrita leitura do caput do artigo (‘Para a habilitação 
nas licitações poderá, observado o disposto no parágrafo único, ser 
exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme se estabelecer 
no instrumento convocatório, documentação relativa a: (...)’) que o 
administrador pode exigir toda a documentação listada ou apenas parte 
dela, conforme estabelecido no edital, mas não mais do que isso”. A 
propósito, “não fosse taxativo o rol, não haveria no regulamento 
limitação objetiva alguma à formulação de exigência de habilitação, 
abrindo-se oportunidade para demandar dos licitantes comprovações e 
certidões as mais diversas e potencialmente restritivas à 
competitividade e, ao mesmo tempo, inadequadas e inaptas para os fins 
a que se destinam, tais como comprovação da ‘idoneidade financeira’”. 
Acórdão 2375/2015-Plenário, TC 013.444/2015-8, relator Ministro-
Substituto Weder de Oliveira, 23.9.2015. (grifamos) 

 

Cabe ainda ressaltar que a Administração se encontra estritamente vinculada às 

regras estabelecidas no instrumento convocatório, de forma que não seria 

possível exigir da empresa arrematante a apresentação de documentos que não 

foram elencados entre os critérios de habilitação e qualificação técnica do 

certame. 
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A licitante LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA apresentou todos os documentos 

exigidos no edital para fins de habilitação, dentro do prazo estipulado, não 

havendo portanto motivos para sua inabilitação. 
 

Portanto, considerando as razões e contrarrazões apresentadas, o recurso 

interposto pela licitante não será provido. 

 

____________________________________ 

Aline Falcão Gomes 

Pregoeira 

 

4. DA DECISÃO 

 

Diante da justificativa e fundamentação legal apresentada, respeitados os 

príncípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser dado andamento ao 

processo licitatório com a adjudicação da empresa LIFE DEFENSE SEGURANÇA 

LTDA. 

 

Que seja informada a presente decisão ao recorrente e aos demais interessados 

no certame, com a devida divulgação desta decisão no site oficial (www.licitacoes-

e.com.br). 

 

Rio de Janeiro, 03/03/2017 

 

___________________________________ 

Raphael Grupilo Nascimento 

Presidente da Comissão de Licitação 


