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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82-2016-10-17 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PE Nº 82-2016-10-17 
 

 
IMPUGNANTE: Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e 
Vigilância do Distrito Federal 
 
Trata o presente expediente de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão 
Eletrônico nº 82-2016-10-17, recebido de forma tempestiva pelo Pregoeiro em 
10/01/2017, que visa 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., 
movido pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância 
do Distrito Federal. 
 
DA ALEGAÇÃO: 
 

A Impugnação versa sobre a adequação dos seguintes itens do Edital: 
10.40.1, 10.50, inclusão dos itens 10.57 e 10.58, bem como inclusão de 
cláusulas de “equipamento de postos”, a fim de que dele conste com base 
na Convenção Coletiva de Trabalho. 
  
O impugnante argumenta que: 
 

1) Os itens 10.40.1 e 10.50. são “desnecessários e devem ser retirados” 
do Edital, com fulcro na exegese literal do art. 4ºda Portaria 387/2006-
MJ/DPF e do art. 11 da Lei nº 7.102/1983.  
 

10.40.1. No caso do PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante apresentação de documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por 
tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser apresentados na forma e 
prazos indicados no item anterior. 

 10.50 No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser remetidos 
para o e-mail citado na primeira página deste edital, de imediato, com posterior 
entrega do original no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil à data da realização do Pregão. 
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2) É necessário acrescentar dois itens 10.57 e 10.58 na Habilitação – 
Documentos Complementares:  
 

“10.57 – Prova de Regularidade do SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), conforme NR4 da Portaria 
3214/78 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) fornecida pela SRTE/DF 
(Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal). 

Conforme prevê:  

1 - Cláusula 54ª da Convenção Coletiva de 

Trabalho vigente, - ORGANIZAÇÃO DO SESMT 

COLETIVO e, 

2- Lei 6.514/77 – Altera o Capítulo V do Título II 

da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à 

segurança e medicina do trabalho e dá outras 

providências.” 

                             

“10.58 – Prova de Regularidade Sindical - CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA 
OITAVA – CERTIDÃO (CCT - Convenção Coletiva de Trabalho vigente) 

 
3) É necessário acrescentar dois itens em Equipamento de postos e uma 

cláusula referente à obrigação da Contratada: 
 

“. A CONTRATADA fornecerá cofres para a guarda de armas e estoque de 
munição, que deverá ser instalado em local apropriado e seguro, dentro das 
dependências do Órgão.” 

. A CONTRATADA disponibilizará armários guarda-roupas para uso dos seus 
empregados, fornecendo, aos profissionais a serem alocados nos postos de 
trabalho, armários individuais, tipo roupeiro com cadeado ou fechadura, para 
guarda de pertences, os quais deverão ser instalados em local colocado à 
disposição pelo Contratante; com roupeiros de aço, portas grandes, com pintura 
antiferrugem e total de compartimentos (portas) suficientes ao número de 
empregados, sendo um compartimento para cada um, com fechaduras (à chave) 
ou pitão para cadeado.”  

11.1.1 - “A CONTRATANTE - Proporcionará todas as facilidades para que a 
Contratada possa cumprir com suas obrigações dentro dos prazos e condições 
estabelecidas na Convenção Coletiva, disponibilizando local e os meios materiais 
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para execução dos serviços, inclusive local apropriado para as refeições e 
banheiro com instalações sanitárias para fins higiênicos.” 

 
DA RESPOSTA: 
 
No que diz respeito ao item: 
 

1) Assim dispõem os comentados normativos:  
 
Lei 7.102/83 
 
“Art. 11 - A propriedade e a administração das empresas especializadas 
que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros.” 
 
Portaria 387/2006-MJ/DPF 
 

“CAPÍTULO III 
DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
Seção I 
Da Vigilância Patrimonial 

Requisitos de autorização 

Art. 4º O exercício da atividade de vigilância patrimonial, cuja propriedade e 
administração são vedadas a estrangeiros, dependerá de autorização 
prévia do DPF, através de ato do Coordenador-Geral de Controle de 
Segurança Privada, mediante o preenchimento dos seguintes 
requisitos: (Texto alterado pela Portaria nº 515/2007- DG/DPF) .....” 

 
Em sede inicial, não pode a Administração Pública vedar a participação 

de empresas estrangeiras em certames licitatórios, com escopo no §4º do 
art. 32 da Lei 8.666/93, in verbis: 

 
“§ 4o As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 
possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 
anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação 
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente.” 

 

Todavia, em se tratando de licitação nacional, não há óbice quanto à 
estipulação editalícia da sugestão do Impugnante de restringir a 
participação de empresas brasileiras que não funcionem no país.  

 
Vale imprimir que o princípio da especialidade de normas e o mote da 

matéria de segurança patrimonial trazem o arcabouço para o acatamento da 
exclusão dos itens 10.40.1 e 10.50 do Edital. 
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2) Com relação às exigências: 
 
2.1) Prova de Regularidade do SESMT  
 
O item 4.1. da Portaria 3214/78 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 do 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 um 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 art. 27 a 31 da Lei 8.666/93, 
em homenagem ao princípio da legalidade e da literalidade das normas. 

 
A título de referência, vale a consulta dos arts. 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; 

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; 
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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 restrição à liberdade de 
participação em licitação. O objetivo é eliminar distorções 
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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. 

 
2.2) Prova de Regularidade Sindical 
 
Relativamente à exigência da Certidão supracitada, esclarecemos que 

a Administração somente tem permissão legal para fazer aquilo que está 
dentro da lei – e os princípios da isonomia e o de selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, os quais regem o processo licitatório. 

 
Com efeito, o art. 27 da Lei nº 8.666/93 preceitua que para fins de 

habilitação exigir-se- á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira, regularidade fiscal e prova de cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
Nesse sentido, é que deve ser feita a interpretação dos artigos 28 a 31, 

da Lei 8.666/93, cujo objeto é o rol das exigências documentais para a 
habilitação do participante no certame público. E, assim sendo, não é lícito 
aos entes públicos, promotores de licitação, alargar o rol das exigências 
documentais para a habilitação do participante no certame. Em outras 
palavras, de acordo com o princípio da estrita legalidade administrativa não 
pode o ente licitante exigir a apresentação de documento que não se 
encontra descrito num dos incisos dos artigos antes citados, da Lei 8.666/93. 
De igual modo, eventual exigência ilegal de documentação não contemplada 
nos limites da Lei 8.666/93, para fins de habilitação, fere os princípios da 
isonomia e o de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
este último devendo ser entendido como possibilitar a participação mais 
ampla possível no certame. 

 
Nesse contexto é que se encaixa a ilegalidade da exigência de prova 

de regularidade sindical, tanto para participar do certame, como para, ao 
depois, quando já adjudicado o contrato, receber o pagamento atinente à 
prestação contratual. Uma vez que o artigo 29, da Lei 8.666/93, não elenca 
em seu rol este documento, não poderá o ente público que promove a 
licitação fazer tal exigência. 

 
O próprio Legislador também assim entendeu quando da edição da 

legislação que rege as diversas modalidades de licitação. No Decreto 
5.450/05, que rege o Pregão Eletrônico, e que vem posteriormente à Lei nº 
8.666/93, lemos no artigo 14, o qual trata do rol de documentos a serem 
exigidos para a habilitação dos licitantes, a expressão 
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”EXCLUSIVAMENTE”, deixando evidente o caráter taxativo do elenco de 
documentos a ser exigido do partícipe da licitação para a sua habilitação. 

 
O Plenário do TCU reafirmou, no Acórdão nº 1.899/2007, publicado 

no DOU de 14.09.2007, seu entendimento de que a habilitação das 
empresas licitantes deve proceder-se de acordo com o previsto nos 
arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93. 

 
Assim, é reputada ilegal a estipulação de exigências não previstas 

na lei ou que não sejam pertinentes à aferição da capacidade da 
empresa em prestar o serviço ou fornecer o produto, a exemplo da 
prova de regularidade sindical, haja vista não haver amparo legal para 
tanto. 

 
3) Com relação à inclusão dos itens em equipamento de posto e 

cláusula de obrigação da contratada:  
 

O art. 1º da Lei nº 5.377, de 12 de agosto de 2014, dispõe que “Os 
órgãos da Administração direta e indireta do Distrito Federal que utilizem 
serviços terceirizados devem disponibilizar ambientes para uso privativo dos 
empregados terceirizados compostos de copa, refeitório, vestiário, banheiro, 
chuveiro e armário individualizado para a guarda de pertences e, ainda, 
que, “os ambientes” “devem satisfazer às condições mínimas de conforto, 
higiene, saúde e segurança”. 

 
Depreende-se que é uma obrigação da Contratante (Companhia). Tal 

imposição legal não precisa, sob pena de não gerar nenhum vício de 
legalidade, ser replicada no instrumento convocatório em exame.  

 
 
CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, a impugnação interposta pelo Sindicato dos Empregados em 
Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal será acolhida em parte, 
devendo ser publicada errata.  
 
Dê conhecimento da presente decisão ao Impugnante e aos demais interessados 
no certame, com a devida divulgação desta decisão no site oficial (www.licitacoes-
e.com.br). 
 
 
Rio de Janeiro, 11/01/2017 
 
 
 
____________________________________ 
Pregoeira 
Aline Falcão Gomes 


