
                                            

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2019

Objeto:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  VIGILÂNCIA  PATRIMONIAL  ARMADA  E
DESARMADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO  I,  PLANILHA DE  COTAÇÃO  (PCT)  –  ANEXO  II  E  MINUTA  DO  CONTRATO  –
ANEXO III

Pedido de Impugnação. 

Pregão Eletrônico. Processo TCE/011210/2019

Impugnante: SEVEN VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME 

Em síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam a sua
insurgência contra os itens 19.6.1.3 e 19.6.1.4 do Edital, que exigem a apresentação,
respectivamente, de “CERTIFICADO DE SEGURANÇA, expedido pelo Departamento
de Polícia Federal, de acordo com a Portaria n° 3.233, de 10/12/12, do Ministério da
Justiça”  e “COMPROVAÇÃO DO REGISTRO e sua respectiva regularidade perante o
Ministério da Justiça, (...) de acordo com as exigências da Lei nº 7.102, de 20 de junho
de 1983, regulamentada pelo Decreto nº 1.592/95”.

Demais disso, protesta quanto à exigência, no item 19.6.1, de “COMPROVAÇÃO DE
APTIDÃO através de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da  licitação,  em  nome  da
empresa” (grifo acrescido).

No bojo de suas alegações,  a Impugnante afirma que existe vício da exigência do
Certificado de Segurança, uma vez que, conforme informação do Departamento de
Polícia  Federal,  este  passou  a  ser  emitido  em  conjunto  com  a  Autorização  de
Funcionamento, exigida no Edital no item 19.6.1.5. De forma semelhante, aduz que a
apresentação da Comprovação de Registro também seria supria pela Autorização de
Funcionamento, conforme entendimento deste próprio órgão.

Quanto aos atestados técnicos, afirma que a exigência de comprovação de aptidão em
nome da empresa se trata de previsão ilegal, que macula o Edital, ensejando a sua
nulidade absoluta, ao limitar a concorrência e desatender aos princípios da Isonomia,
da Competitividade e da Finalidade. Nesta senda, pede para que os vícios apontados
sejam corrigidos e o Edital republicado.

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na
forma do item 13 e ss. do Edital.

Após  analisar  detalhadamente  o  presente  Pedido  de  Impugnação,  a  Comissão
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o
seguinte:



                                            
Como elabora a Impugnante em seu pedido, o Certificado de Segurança não deixou
de existir, mas tão somente passou a ser emitido em conjunto com a Autorização de
Funcionamento, em um mesmo documento. Assim, resta claro que a apresentação de
um documento único supre,  in casu, as duas exigências editalícias. Entretanto, sua
previsão permanece descrita no Edital, na forma das Portarias vigentes.

O mesmo raciocínio se aplica à comprovação de registro, que, em se tratando de
exigência prevista na lei nº 7.102, pode ser comprovada através da apresentação de
Autorização de Funcionamento, expedida pelo departamento de polícia federal, nos
termos  da  mesma norma  legal,  regulamentada  pelo  decreto  n°  89.056/83  e  pela
portaria  n°  3.233,  de  10/12/12,  para  prestar  serviços  privados  neste  estado,
acompanhada da cópia da publicação no diário oficial da união.

De certo, o fato de que um documento único pode vir a suprir mais de um item do
Edital  não é  absurdo,  nem mesmo novo.  Da mesma forma que existem certidões
unificadas  que  podem,  a  um  só  tempo,  cumprir  o  papel  de  atender  a  diversos
requisitos, também a Autorização de Funcionamento, expedida da forma aclarada, é
suficiente para satisfazer os itens 19.6.1.3, 19.6.1.4 e 19.6.1.5.

Quanto  à  exigência  de  atestados  técnicos  expedidos  em  nome  da  empresa,  ao
contrário do que alega a Impugnante, não se trata de exigência ilegal, mesmo porque
está prevista na legislação vigente, notadamente na Lei Estadual n. 9.433/2005, que
rege  o  presente  processo,  como  se  pode  observar  dos  dispositivos  a  seguir
transcritos:

Art. 101 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:

(…)

II  -  comprovação  de  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade
pertinente  e  compatível,  em características,  quantidades e  prazos,
com o objeto da licitação;

(…)

§  2º  -  A  exigência  relativa  à  capacitação  técnica  limitar-se-á  à
comprovação do licitante possuir, em nome da empresa, atestado de
responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de
características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação ou de possuir, em seu quadro permanente e na
data  prevista  para  a  entrega  da  proposta,  profissional  de  nível
superior  ou  outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade
competente, detentor de tal atestado;

(grifos não existentes no original)

Cabe relembrar que a Lei n. 8.666/93, cujo texto transcreve a Impugnante, conduz
este processo apenas nos casos omissos da Lei  Estadual,  o  que não se verifica.
Entretanto,  é preciso reconhecer  que existe previsão legal  para a substituição dos
ditos atestados, conforme § 6º do mesmo dispositivo supra:



                                            
§ 6º - Nas licitações para contratação de serviços, o licitante
poderá também comprovar a aptidão operacional, por meio de
relação explícita de máquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais ao objeto da licitação,
na  forma prevista  no  edital,  e  da  declaração  formal  de  sua
disponibilidade,  sob as penas da lei,  vedadas,  entretanto,  as
exigências de propriedade e de sua localização prévia.

Neste sentido, impera reconhecer que o Edital jamais proibiu a dita substituição, mas
meramente não lhe apresenta de forma explícita, o que, veja-se, é desnecessário, pois
não cumpre ao instrumento convocatório reproduzir em sua inteireza o texto legal.

No que pertine à alegação de que o Edital estaria eivado de vícios, portanto, nada há
nada  a  prosperar.  Frise-se  que  a  Impugnante  afirma,  ainda,  que  os  equívocos
apontados no Edital ensejariam sua nulidade absoluta, razão pela qual pleiteia sua
retificação.  Ora,  é  sabido  que  a  nulidade  absoluta  não  comporta  retificação  ou
convalidação,  de modo que até mesmo o pedido da Impugnante é incoerente com
relação a seus argumentos.

O que se observa, portanto, é que os pontos levantados no Pedido de Impugnação
poderiam ter sido facilmente tratados em pedidos de esclarecimentos, pois nada se
tratam mais que isso. Inexiste, ao contrário do que alega a Impugnante, qualquer vício
que macule o instrumento editalício.

Assim,  vê-se  que  o  presente  Edital  não  viola  o  princípio  da  isonomia,  pois  não
estabelece  discriminação  desvinculada  do  objeto  da licitação,  não  prevê exigência
desnecessária  e  não  impõe  requisitos  desproporcionados  e,  também,  não  adota
discriminação ofensiva dos valores constitucionais ou legais.

Deste  modo,  com  fulcro  no  que  fora  acima  ponderado,  conheço  do  pedido  de
Impugnação,  visto  que  tempestivo,  e,  no  mérito,  por  não  restar  violado  nenhum
princípio  da administração,  quiçá  alguma norma jurídica,  julgo  IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo inalterados os termos do Edital e a data de 15 de Janeiro de
2020 para a realização do certame.

Dê-se ciência desta decisão aos demais interessados.

Salvador, 14 de Janeiro de 2020.

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial.


