
PROCESSO Nº 35.145 
 
 
REQUERENTE: SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA. 
 
 
OBJETIVO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 09/2012. 
 
 
 
   A empresa Sofec Segurança Privada Ltda., apresenta 
impugnação ao Edital Processo Licitatório Pregão Presencial nº 09/2012, o 
qual tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Efetuar 
Serviços de Porteiro, Vigia e Monitoramento, alegando em síntese a  
irregularidade da permissão de participação de empresas optantes do Simples 
e Micro empresa, esclarecimento quanto a solicitação de exigência de certidãio 
de registro no Conselho  Regional de Administração CRA, e esclarecimentos 
quanto aos serviços de porteiro e vigia e porque não vigilante, solicitando a 
alteração do edital formulando como vigilante, com os requisitos legais.  
 
   A impugnação por ter sida deduzida a tempo e modo 
correto, deve ser conhecida. 
 
   Inicialmente devemos esclarecer que a Lei Complementar 
nº 123/2006, impõem às administrações públicas o tratamento diferenciado 
para as Microempresas e empresas de pequeno porte, quando dos 
procedimentos licitatórios. Isso é o que constou do Edital.  
 
   Não está aqui se afirmado, ou excluindo que as empresas 
de pequeno porte e as microempresas serão admitidas a licitar, ante a eventual 
impedimento legal, que será analisado no ato próprio para isso, qual seja, na 
analise da documentação. 
 
   Quanto a exigência de certidão de registro no Conselho 
Regional de Administração – CRA., decorre de que o serviço exigido pela 
administração pública, exige o registro nesse órgão, uma exigência prevista no 
Inciso I do Artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 
 
   Quanto a impugnação para ser considerado como vigilante 
e que seja exigido os requisitos da Lei nº 7.102/83, entendemos não ser 
procedente. 
 
   Para a solução da Impugnação, devemos verificar se o que 
pretende a administração pública, enquadra-se nas disposições da Lei nº 
7.102/83. 
 



   A administração pública pretende os seguintes serviços: 
 
1 - Serviço de Monitoramento de Imagens Sistema  de CFTV, no Prédio da 
Prefeitura Municipal por 24 Horas. 
 
2 - Serviço de Monitoramento de Imagens Sistema  de CFTV, na Secretaria de 
Obras da Prefeitura Municipal por 24 Horas. 
 
3 – Serviço de Porteiro para o prédio da Prefeitura Municipal, 24 horas. 
 
4 – Serviço de Porteiro para o prédio da Rodoviária e atendimento no guarda 
volumes 24 horas. 
 
5 – Serviço de vigia para a casa do artesanato todos os dias das 19:00 horas 
às 07:00 horas. 
 
6 – Serviço de Vigia para Secretaria de obras da Prefeitura Municipal de 
Campos Novos, por 24 horas. 
 
7 – Serviço de vigia para a Praça Lauro Muller todas as noites das 19h e 30 
min às 07 h e 30 min. 
 
 
   O Anexo 07 do Edital, descreve qual é a definição dos 
serviços: 
 
1. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS ITENS 01 E 02; 
a) A prefeitura deverá fornecer todos os equipamentos e materiais necessários 
para execução dos serviços de monitoramento (inclusive mão de obra para 
a instalação e monitoramento).  
b) Se o alarme de algum dos prédios públicos dispararem na central de 
monitoramento, a licitante vencedora deverá estar no local através de um 
funcionário em um prazo máximo de 10 (dez) minutos para a avaliação do 
ocorrido e tomar as providências necessárias. 
c)A licitante vencedoradeverá monitorar24 horas por dia, 365 dias por ano.  
1.2. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS:  
A contratada deverá ter no mínimo um veículo disponível para locomoção, em 
caso de disparo de alarme na central. 
1.3. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O MONITORAMENTO NOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS: 
1 (uma) central de alarme por prédio monitorado, com teclado para 
monitoramento, comunicação em gprs ou internet , de acordo com as 
necessidades dos prédios públicos a serem monitorados. 
1.4. PESSOAL:Competirá à contratada a admissão do pessoal necessário ao 
desempenho dos serviços, devidamente uniformizados e identificados. 



1.5. FISCALIZAÇÃO: A Prefeitura exercerá ampla e irrestrita fiscalização dos 
serviços,  a contratada deverá prestar todas as informações legalmente 
solicitadas. 
 
 
2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS:  
A licitante vencedora  dos itens 03,04,05,06,07 deverão obedecer os horários 
descritos na proposta padronizada, executando rondas nos prédios.  
a-Atender ao público e o telefone e andar recados; 
b- Colaborar, controlar e fiscalizar, solicitando chamada policial para atender 
eventual ocorrência no local.  

c- Ficar encarregado em orientar aos condutores de veículos estacionados no 
pátio para que deixem trancados; 

d-Zelar de modo geral pelo patrimônio; 

e-Não guardar sob qualquer hipótese, qualquer objeto estranho ao serviço, 
bens de servidores ou terceiros, excluindo-se a guarda de bens pertencentes à 
CONTRATANTE, desde que devidamente autorizado; 

f-O porteiro ou vigia terá que acionar o botão de ronda para vigia de hora em 
hora. 

g-Anotar todas as ocorrências no livro permanente de registro “Diário de 
Serviços”.(para porteiros). 

h-Aplicar procedimento de identificação de servidores,  fornecedores e 
visitantes, quando do ingresso e saída das dependências licitadas bem como 
impedir a entrada daqueles que não estivem autorizados e/ou 
identificados.(para porteiro). 
i- Fiscalizar, constantemente todas as áreas sob a sua responsabilidade, 
estacionamentos, área interna e externa dos prédios. 
j- Tomar providências em caso de início de incêndio e de outras eventualidades 
que afetem ou possam vir a afetar, os bens. 
k- Verificar se as portas e janelas foram fechadas após o encerramento do 
expediente. 
l-Guardar qualquer objeto de uso pessoal dos servidores  porventura 
encontrado em suas rondas. 
m- Fiscalizar a entrada e saída de volumes e cargas, e executar atividades de 
recepção e fiscalização das portarias. 
n- Manter o porteiro(s)/vigia(s) no posto, não devendo se afastar(em) de seus 
afazeres. 
o-Repassar para o(s) porteiro(s)/vigia(s) que esta (ão) assumindo o posto,  
todas as orientações e normas, bem como eventuais anomalias observadas.  
p-Recolher, por sua conta e inteira responsabilidade, todos os impostos, taxas 
e contribuições que incidam sobre o presente contrato e/ou sobre os serviços 
decorrentes, inclusive os de natureza social, trabalhista e previdenciária. 
 



   Tendo em conta que a Lei nº 7.102/83, dispõe sobre 
segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a 
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços 
de vigilância e de transporte de valores, entendemos que o serviço solicitado 
pela administração não se enquadra nas disposições dessa Lei, porque não se 
trata de estabelecimento financeiro, não se trata de serviço de vigilância e 
transporte de valores. 
 
                       Conforme é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça, as disposições da Lei nº 7.102/83, somente se aplicam às 
empresas que prestam serviços de segurança e vigilância "ostensiva" a 
instituições financeiras e de transporte de valores, não se sujeitando ao referido 
regramento as empresas que se dedicam a atividades de vigilância residencial 
ou comercial, sem a utilização de arma de fogo, vejamos: 
 
“ADMINISTRATIVO – EMPRESA DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE 
PORTARIA OU VIGIA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA 
SEÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, § 4º, DA LEI N. 7.102/83 – 
SÚMULA 83/STJ. 
É pacífica a jurisprudência no âmbito da Primeira Seção desta Corte Superior 
no sentido de que o disposto no art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/83, aplica-se 
somente às empresas que, com objeto social diverso, prestam serviços de 
segurança e vigilância "ostensiva" a instituições financeiras e de transporte de 
valores, não se sujeitando ao referido regramento as empresas que se dedicam 
a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma de 
fogo.  
Agravo regimental improvido”. In STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no 
Recurso Especial nº 1172692/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Data 
18/03/2010. 
 
   E mais: 
 
“ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPERMERCADO. VIGILÂNCIA 
NÃO OSTENSIVA. ART. 10, § 4º, DA LEI N. 7.102/83. INAPLICABILIDADE. 
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado para afastar as 
regras previstas pela Lei n. 7.102/83, que cuida especificamente de atividades 
voltadas ao sistema financeiro, de modo a garantir o exercício das atividades 
de portaria, vigia e fiscal de loja realizadas no interior do estabelecimento, sem 
armamento ou qualquer outro aparato policial. 
2. A sentença, mantida pela corte de origem, concedeu a segurança para 
garantir ao ora recorrido o direito de exercer suas atividades de vigia sem a 
necessidade de autorização da União e não se submeter às regras previstas na 
Lei n. 7.102/83 e Portaria n. 992/95-DG/DPF. 
3. É pacífica a jurisprudência no âmbito da Primeira Seção desta Corte 
Superior no sentido de que o disposto no art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/83, 
aplica-se somente às empresas que, com objeto social diverso, prestam 



serviços de segurança e vigilância "ostensiva" a instituições financeiras e de 
transporte de valores, não se sujeitando ao referido regramento as empresas 
que se dedicam a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a 
utilização de arma de fogo. Precedente. 
4. Recurso especial não provido.” In STJ, Segunda Turma, Recurso Especial nº 
1252143/SP., Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Data 28/06/2011. 
 
   Desta forma, é certo que no caso do objeto a ser 
prestado ao Município, não incide as disposições da Lei nº 7.102/83. 
 
   Com isso, temos ser desnecessário e totalmente 
ilegal solicitar aos eventuais participantes documentos relativos a somente 
empresas que prestem serviços de segurança e vigilância "ostensiva" a 
instituições financeiras e de transporte de valores, como é o caso de 
Autorização para funcionamento expedida pelo Ministério da Justiça, bem 
como revisão de autorização e funcionamento, certificado de segurança, 
comprovante de comunicação à secretaria de segurança pública, entre outros. 
  
   Isto posto, conheço da Impugnação, mas nego 
provimento, mantendo integralmente o Edital nos termos publicados. 
 
   Comunique-se ao Impugnante. 
 
   Campos Novos, 09 de fevereiro de 2012  
 
 
 
   PATRICK CARLO REDANTE 
   Pregoeiro 
 
 
 
   EVANDRO CARLOS DOS SANTOS 
   Procurador 
   OAB/SC-Nº 13.747 
   
     
 
 
 
   
  
 
 


