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Protocolo: 20.819/2020 Edital: SISTEMA FIEP  

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ALARME – CENTRO 
CULTURAL HEITOR STOCKLER DE FRANÇA, CAMPO LARGO E RIO BRANCO 
DO SUL 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por ITEM 

Abertura: 03 07 2020 

 
 

Impugnante: PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa PROTEGE S/A PROTEÇÃO E 

TRANSPORTE DE VALORES, no dia 01 de julho de 2020 as 16h12min em meio eletrônico.  
 

2.  

DAS RAZÕES 

A impugnante PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES, alega que: 

• Que há contradição no texto trazido na clausula 12ª da minuta contratual: 

 

E no item 4 do “Anexo II – Condições do Certame“  traz a seguinte redação: 

 

• Que os serviços das mais diversas naturezas são terceirizados, especialmente aqueles que 

envolvem prestação de serviços que podem ser compartilhados e reduzir substancialmente 

custos operacionais sem comprometer sua qualidade, como é o caso de serviços de 

monitoramento, que podem perfeitamente serem realizados a distância, como se observa por 

exemplo em diversas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, é de se observar as 

cláusulas acima tem caráter restritivo e caracterizam o direcionamento das Licitações. 

• A impugnante ainda diz que pese o regulamento da FIEP não estar em consonância com as 

disposições da lei federal 8666/93 é de se observar que esta veda expressamente no seu art. 3º, 

§ 1º, inciso I, “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
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que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, (…) ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato (…) ”.  

• Que a natureza dos serviços objeto da presente licitação, certamente as exigências 

supramencionadas não são tecnicamente justificáveis, tão pouco a retirada destas do edital e do 

contrato não implicarão em má qualidade dos serviços, muito pelo contrário, ampliará a 

competitividade e permitirá que grandes empresas como o GRUPO PROTEGE participem do 

certame. 

• Sendo assim, a impugnante solicitada a exclusão dos itens ora combatidos.  

 

 
 

3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que não 

integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade, 

da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 

2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente Edital. 

 

A Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da Autoridade Competente para 

decidir sobre a impugnação apresentada. 

 

Da análise das alegações apresentadas pela empresa PROTEGE S/A PROTEÇÃO E 

TRANSPORTE DE VALORES, passamos a responder: 

 

Entendemos que não há qualquer contradição entre a clausula décima segunda (da minuta 

contratual), ou do item 4 do Anexo II do Edital, pois em ambos está clara a informação de que não será 

permitida a subcontratação. 

Para essa contratação já estamos terceirizando em virtude de não dispormos de mão de obra própria 

para execução, dessa forma a empresa Contratada, deverá prestar o serviço com colaboradores de sua 

própria empresa e não poderá terceirizar/quarteirizar esse atendimento. 

O serviço de monitoramento eletrônico pode ser realizado a distância, porém como previsto em edital 

o objeto da licitação visa o monitoramento eletrônico e alarme 24 horas, incluindo equipamentos em 

comodato e com apoio tático, se necessário. Conforme indicado no item 1.5 do Anexo I, ocorrendo o 

disparo do alarme, independentemente do número de acionamentos/disparos, a Contratada deverá 

disponibilizar apoio tático móvel, especializado e motorizado (devidamente uniformizado e identificado), 

num prazo de 10 minutos para realizar a vistoria em todo o imóvel. Ainda de acordo com o item 1.6 e 1.7 

do Anexo I, se for constatada a ocorrência de qualquer tipo de violação, a Contratada deverá manter 
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contato com o Preposto, aguardando sua chegada, por um período de 30 minutos. Caso não seja 

localizado o Preposto, deverá manter um posto de vigilância desarmada em caráter emergencial e 

temporário até que todo o sistema eletrônico seja restabelecido e operante. 

Dessa forma não identificamos caráter restritivo e não consideramos viabilidade da Proponente 

atender os requisitos e prazos acima indicados de forma satisfatória e com apoio tático especializado, sem 

possuir uma sede ou filial no município onde serão prestados os serviços. Essa solicitação visa manter a 

qualidade do serviço prestado à Contratante.  

 

Por fim, entendemos que os pontos esclarecidos não alteram quaisquer informações do objeto do 

edital a ser contratado. Sendo assim, não há necessidade de qualquer retificação do edital conforme 

solicitado pela impugnante. 

 
 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o texto do Objeto Anexo I do Edital e demais condições previstas 

em Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 02 de julho de 2020. 

 
ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE COMPRAS E ENGENHARIA  

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

Ciente. De acordo. 

Guilherme Quiles Fujita 
Coordenação de Compras e Engenharia 

Nadia de Jesus dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira 

Alessandra Teodoro Silvério 
Membro da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Membro da Comissão de Licitação 

 


