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PREGÃO N.º 049/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 
OBJETO: Registro de preço para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
segurança e vigilância desarmada e armada, diurna e noturna, de segunda a domingo, inclusive feriados e 
pontos facultativos, com monitoramento eletrônico e ronda motorizada, e cobertura de eventos, em diversas 
unidades do município de Camaçari.  
 
IMPUGNANTE: MJR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 28/08/2017, às 10hs20min a Secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o 
pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Em sede de preliminar, o Pregoeiro ressalta que o ora peticionante não atendeu ao pressuposto para que 
se proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante MJR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, em síntese, que:  
 

1) Fato Preliminares 
 

a) “... que inobstante haver liminar suspendendo o processo licitatório PP 011/2017 sobre o Registro de 
Preços para a Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço de Vigilância 
Patrimonial Desarmada, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari, o fato é 
que foi aberto novo registro de preço para o mesmo objeto com cópia do edital que foi suspenso pela 
justiça"; 
 

b) ... que o item 10.12 do edital 011/2017 constou na liminar, tal cláusula permanece ipsi litre no edital 
ora impugnado”. 
 

c) ... outra ilegalidade constatada no edital de outrora, suspenso pela liminar, era sobre  a cláusula 19, 
tal cláusula  também permanece ipsi litre  no edital ora impugnado”. 
 

d) “... a liminar também tratou sobre a visita técnica, contudo o edital vergastado traz novamente a 
mesma exigência. Vejamos: 9.2.3.1 a licitante deverá comprovar realização da visita técnica, em 
data prévia à apresentação da Proposta ou documento que a substitua.” 
 

2) Fundamentos de Impugnação 
 

e) “... que o edital 011/2017 era para Registro para a Contratação de empresa de empresa 
especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, para atender as 
demandas da prefeitura Municipal de Camaçari naquele edital foi exigido patrimônio líquido de 2 
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milhões. Nesse edital 049/2017 que é mais abrangente, para segurança/vigilância armada e/ou 
desarmada; serviço de segurança eletrônica e monitoramento remoto; serviço de ronda motorizada; 
serviço de segurança/vigilância com utilização de cães adestrados; serviço de segurança/vigilância 
para a cobertura de eventos, consta patrimônio líquido de 2.010.463,74 (dois milhões dez mil 
quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 5% do valor 
estimado da contratação comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 
9.2.4.1 deste edital, nota–se que o valor estimado do atual registro de preços 049/2017 é de 
R$40.209.274,76, representando um aumento de 0,524% no valor estimado do edital anterior 
considerando  a mesma lógica do PL exigido ser de 5% da contratação”.Contudo tem-se que 0,524% 
de aumento não é compatível com o escopo majorado para serviço de segurança/vigilância armada; 
segurança eletrônica e monitoramento remoto; serviço de ronda motorizada; serviço de 
segurança/vigilância com utilização de cães adestrados; serviço de segurança/vigilância para a 
cobertura de eventos, ademais  importa frisar que quando a publicação do edital 011/2017 não havia 
sido registrada a CCT 2017 de forma que o aumento de 0,524% além de toda majoração do escopo 
deveria levar em consideração os pisos salariais e benefícios da convenção coletiva 2017”. 
 

f) ... há também irregularidade  quanto a prova de conceito  que definida pelo artigo inciso XXV do 2º 
da instrução normativa nº 04/2014 da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação SLTI do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MPOG como sendo a “ amostra a ser fornecida 
pela licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar para a realização dos testes necessários 
a verificação do atendimento às especificações técnicas definidas no Termo de Referência ou 
Projeto Básico”. Tal prova de conceito não pode ser exigida como condição de qualificação técnica 
da licitante, junto com a habilitação, tendo em vista que o art. 3º da Lei 8.66/93 traz uma relação 
limitativa das exigências possíveis para a qualificação técnica e a prova de conceito não está 
relacionada. A prova de conceito do pregão epigrafado não indica quais os pontos serão avaliados 
durante os testes, tampouco o local de sua realização, o que contraria os princípios da publicidade 
(transparência) e do julgamento objetivo”. 
 

g) “... Outra inconsistência do edital é que deverão ser apresentados atestados de serviço de segurança/vigilância 
com utilização de cães adestrados, apesar deste serviço representar aproximadamente 2% da contratação”. 
 

h) “... há no edital referência de Portaria 992/05 DF que foi revogada”. Essa portaria já foi revogada pela portaria 
387/06 e a própria portaria 387/06 também  já foi revogada pela atual portaria 3233/2012”.  
 

i) ... no que se refere a licitação de vigilância armada/desarmada e segurança eletrônica a doutrina e 
jurisprudência tem entendimento pela sua impossibilidade. Os serviços de instalação e manutenção de circuito 
fechado de TV ou de quaisquer outros meios de vigilância eletrônica são serviços de engenharia, para os quais 
devem ser contratadas empresas que estejam registradas no CREA e que possuam profissional qualificado em 
seu corpo técnico (engenheiro), detentor de atestados técnicos compatíveis com o serviço a ser executado”. 

 
DO PEDIDO 
 
O impugnante requer: 1) “que sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção 
necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento 
que se iniciará”. 2) “ que seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação adiando-se a referida sessão 
para data posterior à solução dos problemas ora apontados”. 3) “que caso não corrigido o edital nos pontos 
ora invocados,  seja mantida a irresignação de ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da 
autoridade competente para tanto.” 
 
 
DO JULGAMENTO 
 

1) Dos Fatos Preliminares 
 
Inicialmente, cumpre a esta Comissão tecer alguns comentários acerca das inverídicas apontamentos 
preliminares de que trata o Peticionante – ressalte-se que a presente petição será respondida como mero 
esclarecimento, tendo em vista não haver cumprido os pressupostos para impugnação ao edital. 
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Da simples leitura do objeto da licitação, percebe-se que o mesmo não trata de edital com a mesma 
formação, senão vejamos: 
 

i) Objeto do revogado edital PP 011/2017 – “Registro de Preços para Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari”. 

 
      ii)  Objeto do atual edital PP 049/2017 – “Registro de preço para a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada e armada, diurna e noturna, de segunda 
a domingo, inclusive feriados e pontos facultativos, com monitoramento eletrônico e ronda 
motorizada, e cobertura de eventos, em diversas unidades do município de Camaçari” (grifos aditados).  
 
Como se vê, o objeto da presente licitação é muito mais abrangente e específico, com inclusão de diversos 
serviços, o que fulmina qualquer alegação de identidade de objetos. 
 
Demais disso, o edital PP 011/2017 fora previamente revogado à publicação do edital ora em análise, bem 
como fora encaminhado para Procuradoria Jurídica de Camaçari peticionar ao MM Juízo da 1ª Vara de 
Fazenda Pública desta Comarca, no bojo da Ação Popular tombada sob o nº 0502465-94.2017.805.0039, 
informando da revogação. 
 
Com efeito, o Peticionante tenta induzir a erro esta Comissão, do mesmo modo em que a Autora da Ação 
Popular o fizera com o magistrado julgador daquela contenda, incitando a ilegalidade do item 10.2 do 
revogado edital, mantido no presente também em seu item 10.12, contudo, com redação distinta, abaixo 
litteris: 

10.12 Negociação direta com o proponente de menor cotação, para obtenção 
de melhor preço, se for o caso. 

 
A negociação direta de que trata o edital é um dever legal da Comissão de Licitação, pautado na 
legislação específica aplicada aos procedimentos de Pregão, senão vejamos o que DETERMINA o art. 4º, 
incisos XI, XVI e XVII da Lei 10.520/2002: 
 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 
valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor; 

  
Sendo no mínimo óbvios, não há como se tratar como ilegalidade, algo previsto expressamente em lei. 
  
Outra indução inverídica do Peticionante é a supositícia cláusula 19, que estabelece a revisão de preços, 
notadamente o reajuste. 
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O edital não deixa margem para dúvidas no tocante ao reajuste dos preços, como vemos em inúmeras vezes 
a citada hipótese: 
 
 

19.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do 
julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela 
CONTRATADA/Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda 
a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a 
configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

 
19.10 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da 
data da publicação da deliberação na imprensa oficial. 

 
19.12 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas 
legais federais, estaduais e municipais, que são soberanas previsões deste 
item dezenove. 
 
12. REAJUSTE 

Tratando-se de ata de menos de um ano, na forma da lei, os preços 
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis dentro do prazo de 12 
(doze) meses. 

Por fim, para completar as tentativas falaciosas de viciar o hígido edital em comento, o Impugnante trata da 
visita técnica como se obrigatória fosse, e continuasse sendo. 
 
Antes de adentrar o mérito do quanto aduz, resumamos: A VISITA TÉCNICA NÃO ERA – NO REVOGADO 
PP 011/2017 – E CONTINUA NÃO SENDO OBRIGATÓRIA NO PRESENTE. 
 
Tanto o antigo edital, quanto o atual, respectivamente, trazem alternativas para a não realização de visita 
técnica, doravante expostas: 
 

5.2.5. A empresa interessada poderá substituir o Atestado de Visita 
Técnica por uma Declaração de que possui pleno conhecimento do objeto, 
assinada pelo seu responsável técnico o que implicará no pleno 
conhecimento e aceitação do serviço a serem prestados, não tendo peso 
alegações futuras de desconhecimento das condições em que o serviço se 
efetivará, acatando a todas as condições do Edital. 
 
9.2.3.1 A licitante deverá comprovar realização de visita técnica, em data 
prévia à apresentação da Proposta ou documento que a substitua. 

 
Ressalte-se que no que toca a visita técnica, já fora respondido questionamento por parte de empresa 
interessada, esclarecendo – se é que havia algo para ser esclarecido – a desnecessidade para tanto. 
 
Assim, não há qualquer obrigatoriedade para realização de visita técnica. 
 
 

2) Dos Fundamentos da Impugnação  
 
Após tecidas considerações acerca dos argumentos preliminares de suposto vício no instrumento 
convocatório, passemos aos fundamentos da petição. 
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a) Do Patrimônio Líquido 
 
Nos exatos termos da dicção legal constante no art. 31, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à 
Administração Pública, nas hipóteses de contratação de entrega futura ou de prestação de serviços e obras, 
promover a exigência de capital mínimo como requisito de qualificação econômico-financeira dos licitantes, 
desde que não exceda a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, in verbis: 
 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: 
 
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da 
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou 
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo 
de comprovação da qualificação econômico- financeira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 
celebrado. 
 
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 
para esta data através de índices oficiais. (grifos aditados) 

 
Pois bem, uma vez que o valor global estimado da contratação é de R$ 40.209.274,76 (quarenta 
milhões, duzentos e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme 
expressamente especificado no item 4 do edital, e que o patrimônio líquido mínimo exigido foi o de R$ 
2.010.463,74 (dois milhões dez mil quatrocentos e sessenta e três Reais e setenta e quatro centavos), 
verifica-se a claras luzes não haver o que se falar em vício ou ilegalidade, mas tão somente a fixação de 
critério legal de qualificação econômico-financeira que tem por objetivo garantir o adimplemento do contrato 
em exatos 5% (cinco por cento) do estimado pela Administração. 
 
Se por acaso esse montante aumentou ou diminuiu da licitação anterior, isso não compete ao interessado, 
que deve ater-se tão somente às questões de ilegalidade, e não de discricionariedade do ente licitante. 
 

b) Da Prova de Conceito 
 
Em sua tentativa de impugnação, próprio peticionante fundamentou a possibilidade jurídica da aplicação da 
prova de conceito no certame. 
 
O inciso XXV do art. 2º da Instrução Normativa nº 04/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, preceitua tal possibilidade como 
“amostra a ser fornecida pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar para realização de 
testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas definidas no Termo de 
Referência ou Projeto Básico”; É EXATAMENTE O CASO EM TELA. 
 
Diferente do quanto quis mais uma vez obscurecer o peticionante, a prova de conceito não é 
requisito de qualificação técnica. 
 
Vejamos o que propõe o edital para qualificação técnica do licitante: 
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9.2.3 Qualificação Técnica 
 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por 
intermédio de um ou mais atestados fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado emitido(s) em papel timbrado 
do(s) atestante(s), constando o cargo e o nome legível do 
signatário, comprovando-se que a licitante já tenha prestado, 
satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto da licitação, 
ou seja:  

• serviço de segurança/vigilância armada e/ou desarmada 
(Mínimo de 220 vigilantes);  

• serviço de vigilância eletrônica e monitoramento remoto;  

• serviço de ronda motorizada;  

• serviço de segurança/vigilância com utilização de cães 

adestrados;  

• serviço de segurança/vigilância para cobertura de eventos. 
 

a.1) A licitante poderá atingir os quantitativos dos atestados para 
comprovação do item “a”, com o somatório de até 03 (três) 
atestados. 
 
a.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo 
grupo empresarial da Concorrente ou pela  própria  Concorrente  
e/ou  emitidos  por  empresas,  das  quais  participem  sócios  ou  
diretores  da Concorrente.    
 
b) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal 
técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação. 
 
c) Autorização de funcionamento da licitante no Estado da Bahia 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial expedida pelo 
Ministério da Justiça, conforme a Lei n.º 7.102/83 e a Lei 8863/94, 
Decreto n.º 89.056/83 e Decreto 1592/95 e Portaria MJ/DPF n.º 
387/2006. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da 
União.  

d) Licença expedida pelo Ministério das Comunicações, através da 
Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com prazo de 
validade em vigor, autorizando a utilização de equipamentos de 
Radiocomunicação, fixos e móveis no Estado da Bahia, em 
atendimento ao que determina a alínea c  do inciso I do artigo 9° da 
Portaria n° 992/95, do Departamento de Policia Federal; 

9.2.3.1 A licitante deverá comprovar realização de visita técnica, em data prévia à 
apresentação da Proposta ou documento que a substitua. 

 
9.2.3.2 A visita técnica deverá ser agendada com o Sr. Raimundo José de Jesus 
Santos, através dos telefones n.º (71) 3622-7776 e 3622-7787, com antecedência 
mínima de vinte e quatro horas. 

 
9.2.3.1.1 No ato da vistoria o Representante da licitante deverá apresentar 
credenciamento específico para vistoria devidamente assinado pelo responsável 
legal da licitante, acompanhado do contrato social da empresa.  
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9.2.3.1.2 Ressaltamos que o credenciamento para vistoria é independente do 
credenciamento para representar a licitante na sessão de abertura da licitação, onde, 
na oportunidade, deverá ser apresentado o credenciamento fora dos envelopes na 
forma exigida neste edital.  

 
9.2.3.1.3 A falta de apresentação dos documentos de credenciamento impedirá que 
o Representante da Licitante realize a vistoria.   

 
9.2.3.1.4 Não será admitida participação de um mesmo Responsável Técnico para 
mais de uma empresa licitante. 

 
Não há, em qualquer dos itens relativos à qualificação técnica do licitante, a necessidade de 
apresentar prova de conceito. 
 
A peticionante tenta se apegar a pequenas questões gramaticais para distorcer a realidade dos fatos, posto 
assim se encontra no item 8.22.1, que trata da prova de conceito: 
 

e.1) A Prova de Conceito é condicionante para a habilitação da empresa 
classificada em 1º lugar e deverá ser realizada no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, posterior a sua classificação, em local a ser definido 
pela CONTRATANTE, mediante convocação; 

 
O termo habilitação constante do item não se trata de requisito de habilitação, haja vista se assim fosse, 
estaria insculpido no rol do Item 9 – Documentos para Habilitação, e não no Item 6 – Exigências Técnicas, do 
serviço.  
 
De todo modo, para que não pairem resquícios ínfimos de dúvida, e tendo em conta que a presente 
manifestação é tida como questionamento, onde se lê habilitação, leia-se adjudicação. 
 
De mais a mais, a prova de conceito será, sim, pública, com data a ser divulgada nos meios de comunicação 
oficiais, para que qualquer interessado esteja presente, não havendo espaço para elocubrações acerca da 
lisura do procedimento. 
 
No que tange aos critérios, os mesmos também estão bem definidos, por óbvio, devendo estar em 
funcionamento ao menos um de cada item constante da “Descrição dos Equipamentos da Central”. 
 
 

c) Dos Atestados Técnicos 
 
As especificações e exigências técnicas a serem licitadas são definidas e encaminhadas à Comissão de 
Licitação pelo Órgão solicitante. A exigência constante no edital, da comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade, por intermédio de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado comprovando-se que a licitante já tenha prestado, satisfatoriamente, serviços 
compatíveis com o objeto da licitação, destacando, dentre eles, o serviço de segurança/ vigilância com 
utilização de cães adestrados se faz perfeitamente possível e legal.  
 
O município de Camaçari, tem como característica primordial a sua diversidade, onde é composta por uma 
população com aproximadamente 296.893 pessoas, contando também com diversos datas festivas que 
integram o seu Calendário Oficial, que por sua vez exigem a disponibilização de equipamentos e 
mecanismos que assegurem efetivamente a segurança dos cidadãos e atendam às suas necessidades. 
 
O cuidado principal que o município tem com tal solicitação de Vigilância Desarmada com Cães Adestrados, 
são destacados para as ações de prevenção e repressão, como meio de inibir ações de violência e 
vandalismo, visto que a reação rápida do animal confere maior segurança a todos, destacando que o cão só 
ataca em caso de risco iminente e por ordem do adestrador. 
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Com efeito, a realização de ações de prevenção é estratégia fundamental para a consolidação de uma 
política municipal de segurança pública, articulando-se com as questões de segurança urbana e direitos 
humanos na cidade. 
 
Em que pese não ser de grande vulto econômico e de serviço, a capacitação para vigilância com cães é uma 
técnica muito específica, e em sendo mal utilizada, pode trazer prejuízo para própria população. 
 
Imagine um cenário de grande aglomeração de pessoas, como as festas de largo e carnavais fora de época, 
e um segurança sem aptidão técnica para conter o cão, o resultado negativo que poderá gerar no evento 
caso ocorra algum sinistro inesperado? 
 
Sendo assim, evidencia-se que o fato da Administração exigir tal documentação do item 9.2.3 do Edital, não 
atenta contra os princípios que norteiam os procedimentos licitatórios, mas sim, fortalece a ideia de 
segurança na prestação do serviço. 
 

d) Da Impossibilidade de Licitar por Valor Global 
 
Por fim, “no que se refere a licitação de vigilância armada/desarmada e segurança eletrônica a doutrina e 
jurisprudência tem entendido pela sua impossibilidade”, melhor sorte não deve prosperar. Vejamos. 
 
O Acórdão 1.753/2008-Plenário, mencionado na impugnação, trata de Fiscalização de Orientação 
Centralizada (FOC), realizada no âmbito do Tema de Maior Significância (TMS) acerca do subtema “Serviço 
de Vigilância e Limpeza e Conservação”. 
 
Neste FOC, o TCU orientou a Administração Pública Federal a não contratar serviço de “instalação, 
manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica (alarmes, circuito fechado de TV, etc) em 
conjunto com serviços contínuos (1) de vigilância armada/desarmada ou (2) de monitoramento 
eletrônico;” (grifamos).  
 
Este entendimento já está consolidado há dez anos no Tribunal de Contas da União, com prescrição 
inclusive no art. 51-B da IN 02/2008 do MPOG (introduzido pela  IN 03/2009) e não diz respeito à licitação 
em tela. 
 
Imperioso que se esclareça que o que o TCU visou a coibir e o Ministério do Planejamento levou a efeito 
através da Instrução Normativa 02/2008 (alterada pela IN 03/2009) é a contratação do serviço de “instalação, 
manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica” conjuntamente com algum dos outros dois 
serviços grifados acima (1- vigilância armada/desarmada; 2- monitoramento eletrônico).  
 
Não há qualquer vedação à contratação de vigilância armada/desarmada com monitoramento 
eletrônico. Até porque isto seria um contrassenso e óbice à contratação de um serviço altamente 
especializado com resultado muito mais efetivo para a comunidade de Camaçari. 
 
O objeto do PP 049/2017 é “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança 
e vigilância desarmada e armada, diurna e noturna, de segunda a domingo, inclusive feriados e pontos 
facultativos, com monitoramento eletrônico e ronda motorizada, e cobertura de eventos, em diversas 
unidades do município de Camaçari” (grifamos). Ou seja, não será contratado o serviço de instalação, ou 
de manutenção ou ainda aluguel de equipamento de vigilância, mas sim de serviços INTEGRADOS. 
 
Observe-se bem, o que se licita no PP 049/2017 é um serviço de vigilância especializado. Isto é, um serviço 
de vigilância que tem no monitoramento eletrônico um insumo para a consecução da sua atividade fim. 
Assim como armas, lanternas e fardamento são insumos que auxiliam na execução do “serviço de vigilância” 
o monitoramento eletrônico também o é. 
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Não haverá nem entrega e nem locação de equipamentos eletrônicos diretamente para o Município de 
Camaçari, e menos ainda é interesse do Município garantir que alguma outra empresa faça a manutenção ou 
instalação destes equipamentos.  
 
Todo o material necessário para o monitoramento eletrônico é de posse/propriedade, uso e exclusiva 
responsabilidade da equipe de vigilância que nele terá um instrumento para a execução da sua atividade fim: 
“vigilância armada e desarmada, (...) e ronda motorizada, e cobertura de eventos, em diversas unidades do 
município de Camaçari”. 
 
Por fim, está evidenciado que para o Município é imprescindível que a licitação em tela seja por preço global 
e não por itens/lotes, pois dividir o objeto acarretaria a contratação de empresas sem a expertise/know 
how necessários para a vigilância com monitoramento eletrônico, gerando para o Município uma indesejada 
responsabilidade pelo correto treinamento de pessoal além de manuseio e manutenção da Central Integrada 
de Monitoramento, que estaria sob sua guarda. 
 
 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO 
 
Após rebater todos os fundamentos da tentativa de impugnação da peticionante – uns bem pontuados, no 
intuito de enriquecer o debate para contratação do serviço, já outros sem qualquer fundamentação lógica, 
quiçá jurídica – a Comissão traz à baila algumas exigências constantes do edital PP 005/2015, vencido pela 
ora “impugnante”, que originou o contrato vigente de prestação de serviço de segurança patrimonial 
armada/desarmada do Município de Camaçari, doravante enumeradas: 
 
- Item 9.2.4. Qualificação Econômico-Financeira - Patrimônio Líquido mínimo de R$ 1.889.836,12 (hum 
milhão oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos) comprovado através 
do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 deste edital – Equivalente a 5% (cinco por 
cento) do estimado pela Administração. 
 
- Item 10.11 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, 
se for o caso. 
 
- Item 7.1 - Declaração de Visita Técnica, conforme modelo anexo, expedida pela Coordenação Central de 
Contratos da Secretaria da Administração do Município de Camaçari – Esta sim, obrigatória. 
 
Causa estranheza para esta Comissão alguns dos argumentos apontados como ilegais na presente 
impugnação da peticionante, tendo em conta que os mesmos foram, nos idos de 2015, atendidos e vencidos 
pela mesma interessada. 
 
Feitas considerações finais, passamos à decisão. 
 
DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com base no 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 803/2007, das 
Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a petição apresentada pela empresa MJR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA para julga lá 
como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da representação da empresa. 
 
2. Retificar o item 8.22.1, e), onde se lê habilitação, leia-se adjudicação; 
 
3. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem como 
o  Edital nos termos em que foi publicado. 
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É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 30 de agosto de 2017. 
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