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JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2022 

 
Objeto: Contratação de Serviço de Segurança 
Impugnante: MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI. 
 

 
A empresa impugnante fundamenta as razões da impugnação alegando 

a necessidade de que seja efetuada a alteração do Edital com sua consequente 
republicação, objetivando afastar do presente procedimento licitatório, exigência feita 
em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitações, com 
intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição desnecessária de possíveis e 
capacitados competidores. 

 
Alega a impugnante que a exigência estabelecida no item 6.2.1 do Edital 

referente à obrigatoriedade de apresentação da autorização de funcionamento 
expedido pelo Departamento da Polícia Federal nos termos da Lei nº. 7.102/83 
contraria a legislação vigente, devendo ser afastada do Edital do certame licitatório.  

 
Dada a tempestividade da impugnação, analisando as razões 

apresentadas pela impugnante, passa ao mérito.  
 
De pronto, é importante destacar que os atos praticados pela 

Administração em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, devem ser 
pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade.   

 
Convém ressaltar que o disposto no art. 10, § 4º da Lei nº 7.102/83, 

conforme ressaltado pela empresa impugnante, realmente aplica-se somente às 
empresas que, com o objeto social diverso, prestam serviços de segurança e vigilância 
ostentiva a instituições financeiras e de transportes de valores, não se sujeitando ao 
referido regramento as empresas que se dedicam a atividade de vigilância residencial 
e comercial, sem a utilização de arma de fogo, como é o caso do edital. 

 
Assim sendo, analisando os argumentos apresentados pela empresa 

MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS EIRELI, denota-se que a licitante está correta no 
que tange às razões de sua impugnação, motivo pelo qual a Administração irá proceder 
às alterações pertinentes no Edital. 

 
Portanto, considerando que os serviços serão prestados sem a utilização 

de arma de fogo, merecem prosperar as alegações da Impugnante, haja vista que as 
normas da Lei nº 7.102/1983 somente se aplicam às empresas que prestam serviços 
de segurança e vigilância para estabelecimentos financeiros, bem como as que, 
embora tendo objeto econômico diverso, utilizam seu pessoal para executar atividades 
semelhantes àquelas.  
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Esse entendimento já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, 
senão vejamos:  

 
Ementa: 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 a 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. (AgRg no Ag 1117141 RJ 2008/0241977-
8, Relator Ministro Humberto Martins, Julgamento 18/03/2010, Segunda 
Turma, DJe de 30/03/2010)  
 
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. COOPERATIVA. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGIA 
DESARMADA. INAPLICABILIDADE DA LEI 7.102 /83. PRECEDENTES 
DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DAS 
COOPERATIVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 
DO STF.  
1.A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que as 
normas contidas na Lei 7.102 /83 não se aplicam à empresas privadas 
de segurança que se dedicam a atividades de vigilância residencial ou 
comercial, sem a utilização de arma de fogo. Precedentes: REsp 
645.152/PB e REsp 347.603/RS.  
2. Rever as conclusões proferidas pelo Tribunal a quo para verificar se a 
atividade central da agravada enquadra-se nas hipóteses da lei esbarra 
na vedação contida no enunciado da Súmula 7 do STJ por demandar 
reexame de matéria fático-probatória, tal quais o estatuto social da 
cooperativa e os contratos por ela celebrados e trazidos aos autos. 
3. Ressente-se de prequestionamento as alegações de que as 
cooperativas não podem exercer atividades de vigilância, tendo em vista 
que não houve deliberação do Tribunal a quo acerca da tese articulada, 
tampouco foram opostos embargos de declaração para suscitar o 
indispensável pronunciamento a respeito, aplicando-se à espécie, por 
analogia, as disposições inseridas na Súmula 282 do STF. 3. Agravo 
regimental não-provido. (AgRg no Ag 1016670 RS 2008/0034939-2, 
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento 16/12/2008, Primeira 
Turma, DJe de 12/02/2009)  
 
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE VIGILÂNCIA. LEI Nº 7.102/83. 
ÂMBITO DE INCIDÊNCIA. 1. As normas contidas na Lei 7.102/83 aplicam-
se às empresas que prestam serviços de segurança e vigilância a 
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instituições financeiras e a transporte de valores, bem como as que, 
embora tendo objeto econômico diverso, utilizam seu pessoal para 
executar aquelas atividades. Não estão sujeitas à sua disciplina outras 
empresas privadas de segurança, que simplesmente se dedicam a 
atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma 
de fogo. Precedente: RESP 347603/RS, 2ª T., Min. João Otávio de 
Noronha, DJ de 06.04.2006. 2. Recurso especial a que se nega 
provimento. (REsp 645.153/PB – PB (2004/0039203-3), Relator Ministro 
Teori Albino Zavascki, Julgamento 11/10/2006, Primeira Seção, DJ de 
06/11/2006) DA DECISÃO O § 1º do Art. 3º da Lei nº 8.666/93 
estabelece que é vedado aos agentes públicos: “ 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991;  
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras 
e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local 
de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o 
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 
 
 
Portanto, salvo hipóteses e permissivos legais, não são permitidas 

quaisquer formas de restrição entre os licitantes, seja frustrando sua participação por 
meio de critérios incabíveis no Edital ou no julgamento das propostas. 

 
Ademais, a Administração contratante encontra-se vinculada ao Princípio 

da Legalidade e diante disso somente poderá vir a atuar em conformidade à legislação, 
destarte, a disposição editalícia, tal como ora exposta, contraria a legislação e restringe 
de forma irregular a participação de outras empresas passíveis de participação neste 
certame. 

Finalmente, não resta dúvida que as mudanças que serão efetuadas no 
Edital são plenamente viáveis, visto que, em síntese, além de corrigir equívocos e 
defeitos, ampliará a gama de competição, por conseguinte, mais licitantes poderão 
participar do presente certame e referida mudança não alterará substancialmente o 
objeto do procedimento licitatório, atendendo assim ao interesse público. 
 

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a Impugnação ao Edital do Pregão 
Presencial nº 48/2022, apresentada pela empresa MARCOS VINICIUS DUARTE OBRAS 
EIRELI, devendo-se ser republicado o edital do Pregão Presencial com as devidas 
alterações. 
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Destaca-se, outrossim, que em decorrência das alterações que serão 

efetuadas no Edital, as datas da sessão pública do Pregão Presencial serão alteradas, 
nos termos da legislação. 
 

Zortéa, 19 de setembro de 2022.  
 
 
   
 

Maiara Ramos da Silva                João Guilherme Biscaro 
            Pregoeira                          Assessor Jurídico 

         OAB SC 28.375 
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