
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n.º: 1.30.001.001232/2006-84
Referência: Pregão n.º 19/2006
Assunto: Impugnação aos Termos do Edital

DECISÃO

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa FRONT SERVIÇO DE
SEGURANÇA LTDA (fls.242/247) referente ao Pregão Eletrônico n.º 19/2006, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de segurança patrimonial ostensiva com vigilância armada e
desarmada para os imóveis onde instaladas unidades da Procuradoria da República no Estado do Rio de
Janeiro, com integração de vigilância eletrônica, monitoramento e gravação de imagens coloridas e
digitalizadas em Circuito Fechado de Televisão (CFTV), compreendendo locação, instalação e manutenção de
todo o equipamento pertinente e necessário, para esta Procuradoria.

I – DA ALEGAÇÃO

A impugnante requer ao pregoeiro, “face aos equívocos constatados em seus textos (...)
que afrontam dispositivos legais e comprometem a lisura do processo licitatório (...)” REFORMULAR O
EDITAL, e, “caso não seja reconsiderada a decisão de reformulação do edital”, a concessão de efeito
suspensivo, com remissão à superior instância, com base nas seguintes ponderações:

• que há divergência entre o item 9 do Edital e o item 6 do Termo de Referência, no que respeita

aos documentos estabelecidos como necessários à habilitação, principalmente quanto às
entidades de classe responsáveis pela fiscalização dos serviços objeto da licitação, segundo
entende, serem de natureza distintas, o que aduz, possibilitaria um processo licitatório do tipo
menor preço por item e não por preço global;

• que só pode haver licitação de obras e serviço se o projeto básico for aprovado por autoridade
competente;

• que o Projeto Básico apresentado junto ao Edital encontra-se incompleto, ignorando
exigências pertinentes aos serviços de instalações e manutenções dos equipamentos de
vigilância eletrônica;

• que a declaração solicitada na alínea “i” do inciso II – Habilitação Técnica, do item 9.1, do
Capítulo 9 – Da Habilitação não deveria constar do Edital em função de o DFAE não ser mais
o órgão fiscalizados de armas junto às empresas de vigilância e segurança, concluindo que o
Edital não estabelece regras claras, conforme determina a legislação pertinente;

• que violou-se o princípio da razoabilidade, já que a Administração pode solicitar apenas o
disposto explicitamente na lei, e que não pode haver divergências entre obras/serviços e o
projeto básico;

• que, estaria o Pregoeiro agindo com rigor excessivo, solicitando documentos desnecessários
à qualificação dos interessados em licitar, citando a respeito o mestre Hely Lopes Meirelles e
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul;
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• que não se pode esquecer do disposto n o art. 3º da Lei Geral de Licitações, ou seja, dos
princípios da licitação pública.

II – DA ADMISSIBILIDADE

Registre-se que a interessada postou sua impugnação da forma prescrita no item 10.1 do
Edital, ao endereço eletrônico cpl@prrj.mpf.gov.br, entregue às 17h18, como registrado no aplicativo
GroupWise (cópia nos autos), tempestivamente, portanto, ao que passamos à análise do pedido

III – DA APRECIAÇÃO

A Impugnação em análise questiona a priori, divergência entre o edital e o termo de
referência, precisamente dos itens 9.1 e 6.1, respectivamente, abaixo transcritos:

Item 9.1 do Edital

9.1 Para habilitação da Licitante classificada em primeiro lugar será exigida a seguinte documentação:

I - Habilitação Jurídica:

(...)

II - Qualificação técnica:

a)Alvará de Habilitação, Certidão de Regularidade ou qualquer outro documento que comprove o registro da
empresa junto ao Conselho Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro (CRA/RJ), ou da Região

correspondente ao domicílio da licitante; 

b)comprovação de que possui, em seu quadro permanente, profissional legalmente habilitado como

Responsável Técnico, junto ao CRA mediante:

b.1)cópia da ficha de registro de empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho-

DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS;  

b.2)cópia do ato de investidura do cargo ou cópia do Contrato Social, de sorte a identificar que pertence ao

quadro de pessoal permanente ou é seu diretor ou sócio. 

c)atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CRA,

que comprovem que a empresa executou ou executa, a contento, serviços de vigilância (patrimonial - armada e

desarmada - e segurança pessoal privada) semelhantes aos descritos no Anexo I – Termo de Referência –

deste Edital; 

d)atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA

competente, que comprovem que a empresa executou ou executa, a contento, serviços de projeto, execução,

instalação e manutenção de sistemas de segurança e equipamentos eletro-eletrônicos, compatíveis em

características com os serviços licitados; 

e)comprovação de que possui, em seu quadro permanente, com vínculo empregatício, na data da licitação,

profissional de nível superior na área de engenharia/técnico em eletrônica ou engenharia/técnico de

telecomunicações detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART) por execução de serviços de

instalação de sistema de segurança eletrônica compatível com o objeto desta licitação, legalmente habilitado

junto ao CREA competente.  A  comprovação será feita mediante: 

e.1)cópia da ficha de registro de empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho-DRT

ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS;  

e.2)cópia do ato de investidura do cargo ou cópia do Contrato Social, de sorte a identificar que pertence ao
quadro de pessoal permanente ou é seu diretor ou sócio.

f)Registro ou inscrição no CREA-RJ ou da Região correspondente ao domicílio da Licitante da empresa e de seu

responsável técnico;
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Item 9.1 do Edital

g)Declaração da licitante atestando a disponibilidade de monitoramento remoto através da central de

monitoramento instalada em seu ambiente operacional;

h)Autorização de funcionamento para atuar como prestadora de serviços de vigilância e segurança pessoal
privada, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nos temos da Lei n.º 7.102/83, regulamentada pelo Decreto n.º

89.056/83 e pela Portaria DPF/MJ n.º 992/95, juntamente com a respectiva revisão, em plena validade. As

empresas constituídas há menos de 1 (um) ano ficam dispensadas da revisão;

i)Declaração expedida pela Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos – DFAE – da Secretaria de Estado de
Segurança Pública/RJ atestando que a licitante está com situação devidamente regularizada para a prestação

de serviços de vigilância armada e informando o quantitativo de suas armas registradas na referida Divisão, de

acordo com o disposto na Resolução SEPC n.º 40/91;

j)Comprovação de regularidade com o seguro de responsabilidade civil para operações de vigilância, incluindo
segurança pessoal privada, juntamente com a apólice e o respectivo comprovante do último pagamento mensal

do prêmio de seguro;

k)licença para funcionamento de estações portáteis, móveis e fixas de sistema de Rádio-Comunicação no

Município do Rio de Janeiro, expedida pela Secretaria de Fiscalização e Outorga do Ministério das
Telecomunicações, com a comprovação de que a empresa possui estes equipamentos e declaração

informando quantidade e o tipo de equipamento que estará disponível para a execução dos serviços ora

licitados;

l)declaração emitida pela Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio, desta Procuradoria,
localizada na Av. Nilo Peçanha, 31, sala 423 – telefones 2107-9419 e 2107-9431, de que a licitante VISTORIOU

os locais onde serão prestados os serviços, minuciosamente, para tomar conhecimento das reais condições de

execução, e para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração da

proposta, não se admitindo, sob nenhuma hipótese, alegações posteriores;

l.1)a vistoria somente será obrigatória nas instalações do edifício-sede da PR/RJ, localizado na Avenida Nilo

Peçanha, 23/31, Centro, Rio de Janeiro/RJ, sendo nas demais facultativa.

l.2)em todos os casos as visitas se realizarão às expensas da própria licitante e segundo prévio agendamento

com a Divisão supracitada.

Item 6.1 do Termo de Referência/Projeto Básico

6.1 Para habilitação ao certame a empresa deverá apresentar, além dos documentos normalmente exigidos, os

seguintes:

a)autorização para funcionamento expedido pelo Departamento de Polícia Federal, na forma do disposto na

Portaria nº 992, de 25/10/95, do Diretor daquele Departamento, autorizando a licitante a operar no ramo de
segurança no Estado do Rio de Janeiro; 

b)atestados expedidos por Órgão, Entidade Pública ou por empresas privadas, de que a licitante prestou ou está

prestando, a contento, serviços de vigilância (armada, desarmada e eletrônica), sendo no mínimo 01 (um) em

volume e espaço físico igual ou superior ao do presente Projeto, devidamente registrado na Entidade Profissional
competente - CRA; 

c)Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Para os licitantes

sediados na cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante apresentação também de certidões do 7º ofício

de Distribuidor de Títulos protestados e 1º e 2º ofícios de Interdições e Tutelas. Os licitantes sediados em outras
Comarcas do Estado ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas,

declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de Registro que controla a

distribuição de falência e concordata. Não serão aceitas certidões passadas com mais de 30 (trinta) dias contadas
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Item 6.1 do Termo de Referência/Projeto Básico

da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização da licitação; 

d)Registro da licitante no Conselho Regional de Administração (CRA), através do Alvará de Habilitação, Certidão

de regularidade e Certidão de responsabilidade técnica;  

e)Comprovação que possui em seu quadro permanente, através de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência

Social - CTPS, ou outro documento que comprove o vínculo empregatício, na data da licitação, profissional de

nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de vigilância,

devidamente registrado no CRA;

f)Autorização para funcionamento expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

SSP/RJ, nos termos do Decreto nº23.394 de 07.08.97;

g)Comprovante de que a empresa possui seu armamento devidamente registrado na Delegacia de Controle de

Segurança Privada, Superintendência Regional no Estado do Rio de Janeiro – SINARM;

h)Declaração expedida pela SSP/RJ/DFAE/Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos, atestando que o

licitante está com sua situação devidamente regularizada para a prestação de serviços de vigilância armada;

i)Licença de funcionamento em vigor de estações móveis, fixas e portáteis do sistema de Rádio-Comunicação,

expedida pela Secretaria de Fiscalização e outorga do Ministério das Comunicações, com a comprovação de que
a empresa possui estes equipamentos e declaração informando a quantidade e o tipo de equipamentos que

estarão disponíveis para execução dos serviços ora licitados;

j)Declaração, emitida pela Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio, desta Procuradoria,

localizada na Av. Nilo Peçanha, nº 31, sala 423 - Telefones 2107-9422 e 2107-9431, de que a empresa vistoriou
o(s) local(is) onde serão prestados os serviços de vigilância armada, desarmada e eletrônica. 

Pelo quadro acima, verifica-se que o questionamento da empresa concentra-se no fato de o
“Projeto Básico” não fazer menção a registro no CREA, o que foi exigido no Edital. Ora, como bem leciona o
Mestre Hely Lopes Meyrelles “o edital é a lei interna da licitação”, ou “a matriz da licitação e do contrato” como
ensina o Prof. Marçal Justen Filho, visto assim, o edital deve representar o regramento do certame, evidente
que a referência ao instrumento não se faz assim de forma estrita, senão em todo o seu conjunto.

Nesse sentido, tratou o legislador de disciplinar o que deve conter o Edital da Licitação
como pode-se observar da leitura do artigo 40, da Lei 8.666/93, explicitando em seu § 2º que “Constituem
anexos do edital, dele fazendo parte integrante (grifei): I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as
suas partes, desenhos, especificações e outros complementos”. Corroborando o que já dissemos, que a
análise deve ocorrer de forma harmoniosa e sistemática, buscando o alcance do que explicita. 

A rigor não cumpriria ao Projeto Básico determinar as condições de habilitação, tendo feito,
acabou por exigir menos do que deveria, desprezando exigência razoável quanto à vigilância eletrônica, ponto
relevante do objeto licitado, e contemplado apropriadamente no instrumento regrador. A título de
esclarecimento, vejamos o que a lei atribui aos instrumentos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo
conter os seguintes elementos:
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a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases
de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem
os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e do seu setor, a modalidade, o regime de execução
e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora
para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura
dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

VI – as condições para a participação na licitação, em conformidade com os
arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;

Com maior atenção à semântica, pode-se concluir que não há divergência entre os
documentos, como afirma a impetrante, o que há é maior abrangência de um em relação ao outro, isso porque
divergir (do Lat. Divergere) segundo o dicionário da língua portuguesa significa: vergar; dobrar para diversos
lados; afastar-se progressivamente; desviar-se; separar-se; discordar; discrepar; dissentir; não concordar; ora,
divergência haveria se o Edital elencasse registro no CREA, tão somente, e o Projeto Básico, por sua vez,
mencionasse, tão somente no CRA, como no caso específico o Edital elenca tanto um quanto o outro, o que
se tem não é divergência, e sim, maior abrangência do edital, complementando o Projeto Básico neste ponto.

Podemos ainda, a esse respeito, citar o Prof. Marçal Justen Filho, em sua celebrada obra
“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 8ª Ed., Dialética,  p. 327, em que nos diz:

“A determinação dos requisitos de qualificação técnica far-se-á caso a
caso, em face das circunstâncias e peculiaridades do interesse público. Caberá a
Administração na fase interna (...), avaliar os requisitos necessários, restringindo-
se ao estritamente indispensável a assegurar um mínimo de segurança, quanto à
idoneidade dos licitantes.”

O que a Administração pretende assegurar, com a solicitação da qualificação técnica da
empresa, é justamente sua capacidade operacional, visando à garantia do cumprimento das obrigações
futuras.

Quanto à tímida alusão de que deveria a Administração proceder, ao invés do julgamento
das propostas pelo menor preço global, por menor preço unitário, por tratar-se de entidades fiscalizadoras, e
nisso, por óbvio, concordamos, distintas, não guarda a menor sustentação. 
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Por uma opção de logística gerencial, e não, como alega a impugnante, para atribuir
caráter restritivo à licitação, assim decidiu a administração, buscando a integração entre as vigilâncias
patrimonial e eletrônica, prestadas por única empresa. 

Deve-se ter em mente que o custo administrativo despendido no controle e fiscalização de
cada um dos contratos que a Administração mantém não é nada baixo, como a alguns possa parecer.

Não é difícil perceber que quando a lei fala de proposta mais vantajosa para a
Administração, não se refere apenas ao preço. Ouçamos o que nos diz o ilustre Marçal Justen Filho (obra
citada, p.63):

“Mas a vantagem não se relaciona apenas e exclusivamente em a questão
financeira. O Estado necessita receber prestações satisfatórias, de qualidade
adequada. De nada serviria ao Estado pagar valor irrisório para receber objeto
imprestável. Muitas vezes a vantagem técnica apresenta relevância tamanha que o
Estado tem de deixar a preocupação financeira em segundo plano. 

(...)

Mas a vantagem da contratação não se restringe a isso. Há outras
configurações para o interesse público. (...)”

No entanto, sem perder de vista a questão operacional, admitiu a Administração
possibilidade de subcontratação de empresa para instalação dos equipamentos de vigilância eletrônica.

A impugnante invoca o art. 7º, § 2º, I, da Lei 8.666/93, ensejando que o projeto básico não
teria sido aprovado pela autoridade competente, sem, contudo, termos notícia de que tenha pedido vista dos
autos. Se o fizesse teria verificado às fls.09 a devida aprovação. 

Em relação à crítica feita ao Projeto Básico, julgando-o incompleto, afirmando ter-se
ignorado exigências, sem mencionar quais, resta prejudicada qualquer análise. No entanto, para maior
conforto, consultei o setor responsável pelo projeto básico, que ratificou seus termos, asseverando que os
serviços de instalação e manutenção dos equipamentos de vigilância eletrônica são, como ali dito, de
responsabilidade da contratada, a quem os pertencerá. 

Quanto à observação feita à alínea “i” do inciso II – Qualificação Técnica, do item 9.1, do
Edital, verifica-se estar parcialmente correta, já que, não a lei 10.826/2003, como afirma a signatária, e sim o
Decreto 5.123/2004, que a regulamentou, transferiu do DFAE para a Polícia Federal as atribuições de registro
das armas, como verifica-se da leitura do § 2º, II, do art. 1º, in verbis:

Art. 1º O Sistema Nacional de Armas - SINARM, instituído no Ministério da
Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território
nacional e competência estabelecida pelo caput e incisos do art. 2o da Lei no
10.826, de 22 de dezembro de 2003, tem por finalidade manter cadastro geral,
integrado e permanente das armas de fogo importadas, produzidas e vendidas no
país, de competência do SINARM, e o controle dos registros dessas armas.

(...)

§ 2o  Serão registradas na Polícia Federal e cadastradas no SINARM:

I - (...)

II - as armas de fogo das empresas de segurança privada e de transporte de
valores;

Embora a observação esteja em parte correta, isso não significa que se tenha abolido o
registro de armas, pelo contrário, o que mudou foi o órgão encarregado do tal registro. Isso não inquina de
obscuridade a ação da Administração, como tenta impingir a impugnante tal conduta.
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Ademais, tal alteração em nada prejudica o objeto, vez que não traduz em rigor inútil, como
alega com esforço a empresa, citando absolutamente fora de contexto, sábia lição do Mestre Hely.

Assim, da empresa classificada em primeiro lugar se exigirá, em vez de declaração do
DFAE, declaração da unidade competente da Polícia Federal, isso por força de determinação legal. 

Estaria melhor colocada tal ponderação em sede de julgamento da habilitação, fosse a
empresa julgada inabilitada por conta de não apresentar tal declaração, inexistente, por conseguinte. 

Por oportuno traga-se à memória o recente episódio da fusão das Receitas (Federal e
Previdenciária - Super Receita) em que muitos órgãos continuaram a exigir as duas certidões (Certidão
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais - Receita Federal, e Certidão quanto à Dívida Ativa
da União - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) quando se gerava apenas uma (Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); foram por isto inquinados de vício os editais
que assim dispuseram? Por certo que a correção se daria pela simples impossibilidade de se gerar as duas
certidões.

Por último, devo lembrar à impugnante que o efeito suspensivo aplica-se, de acordo com o
§ 2º, do art. 109, da ultracitada lei, às alíneas "a" e "b" do inciso I, do mesmo artigo, quais sejam: a)
habilitação ou inabilitação do licitante; b) julgamento das propostas; podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos
demais. 

À luz do Decreto 5.450/2005, legislação específica aplicada ao certame, temos que:

Art.18.(...)

§ 1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

Quanto ao efeito suspensivo, cite-se, por oportuno lição do Prof. Marçal Justen Filho em
sua obra Pregão (Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico), 3.ed, Dialética, 2004, p.171:

(...) No caso do pregão, as decisões da Administração contrárias ao interesse
de um interessado comportam recurso e revisão, mas apenas na etapa terminal do
certame. Portanto as decisões acerca do certame produzem seus efeitos mesmo
que o particular pretenda manter sua impugnação até exaurir a via administrativa.

IV – DA DECISÃO

Com base nos fatos ora apresentados, e nos dispositivos legais que regem a licitação,
como também, pautada nos princípios básicos da legalidade, competitividade, moralidade, razoabilidade e da
isonomia, não se vislumbra a necessidade de acolher a Impugnação ao Edital apresentada pela empresa
FRONT SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA, razão por que INDEFERIDA, permanecendo inalterados os termos
definidos no Edital, não atribuindo efeito suspensivo ao recurso impugnatório.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.

SEVERINO DO RAMOS MARTINIANO
Pregoeiro
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