
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Duque de Caxias, 21 de Novembro de 2012. 
 

À 

PPRROODDEERRJJ  

CCEENNTTRROO  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO..  

  

AA//CC..::  SSEETTOORR  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÕÕEESS  

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2012 
PROC. ADMINISTRATIVO Nº E-12/663457/2012. 

 

  AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCA LTDA., empresa situada na Rua Jorge 
Barbosa da Silva, nº 9 – Parque Beira Mar – Duque de Caxias/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.841.990/0001-16 (E-mail: jurídico.afeque@hotmail.com), vem, pela presente, IMPUGNAR o 
item 12.5.1 “a”, pertinente ao ato convocatório do pregão eletrônico Nº 027/2012, conforme abaixo 

demonstrado: 

 
 

12.5 Qualificação Técnica 
 

12.5.1 – Todos os licitantes deverão apresentar, para fins de comprovação da 
Qualificação Técnica, os seguintes documentos; 

 

a)Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A referida aptidão será 

comprovada através de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente. 

 

O supracitado item referencia interpretações equivocadas que trazem como consequência a 
restrição à participação no certame em tela. Na primeira parte do subitem exposto no edital 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE, vai de confronto 
com a norma constitucional vigente assim como a jurisprudência atual. Entendemos que a 

finalidade do atestado de capacidade técnica tem como único objetivo comprovar a experiência do 

licitante no desempenho das atividades objeto da licitação. 
O artigo 1º da Lei nº 6.839/80 nos remete aos seguintes termos, cito: 

 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 6.839, DE 30 DE OUTUBRO DE 1980. 

 

 

Dispõe sobre o registro de empresas nas 
entidades fiscalizadoras do exercício de 

profissões. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 
encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das 

diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços 
a terceiros. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.839-1980?OpenDocument


O art. 1.º da Lei n.º 6.839/80 exige o registro na entidade competente para a fiscalização da 
profissão correlata com a atividade preponderante ou básica exercida pela empresa.  Empresa de 
vigilância não está obrigada ao registro no Conselho Regional Competente, pois não há um 

específico para o referido serviço de prestação de vigilância. A Capacidade técnica é comprovada 

por meio de atestados de idoneidade emitidos por órgãos públicos, sociedades de economia mista e 
entidades paraestatais para os quais presta serviços de vigilância, apresentados no procedimento 

licitatório.  

 

Os nossos tribunais inclusive denotam pareceres favoráveis às empresas de segurança, vejamos um 
desses exemplos: 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO  

Gabinete do Desembargador Federal Marcelo Navarro 

 APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS) Nº 95617/AL 
(2006.80.00.000227-2)  

APTE : VIGAL - VIGILÂNCIA ALAGOANA LTDA  

ADV/PROC :ANAA LUZIA COSTA CAVALCANTI MANSO  

APDO : SENA SEGURANÇA INTELIGENTE E TRANSPORTE DE 
VALORES LTDA  

ADV/PROC : MURILO OLIVEIRA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS  

PARTE R : FAZENDA NACIONAL  

REMTE : JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (MACEIÓ) - 
COMPETENTE P/ EXEC. PENAIS  

ORIGEM : 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (COMPETENTE P/ 
EXECUÇÕES PENAIS) - AL  

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO  

R E L A T Ó R I O Senhor DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO 
NAVARRO: Trata-se de apelação em mandado de segurança em face da 
sentença proferida às fls. 216/224.  

A sentença concedeu a segurança no sentido de suspender os efeitos da 
inabilitação da empresa SENA SEGURANÇA INTELIGENTE E TRANSPORTE 
DE VALORES LTDA no certame referente ao pregão eletrônico nº 08/2005 
da Delegacia Regional do Trabalho em Alagoas.  

A VIGAL - VIGILÂNCIA ALAGOANA LTDA interpôs apelação suscitando como 
preliminar a inépcia da inicial. No mérito, pugnou pela denegação da 
segurança para que fosse mantida como vencedora no certame, em razão 
da não observância da cláusula 8.1.6, qual seja, ausência de registro no 
Conselho Regional de Administração de Alagoas.  

Houve contra-razões.  

É o relatório. AMS nº 95617-AL 1 JDGM  
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PODER JUDICIÁRIO TRF/fls. ____  

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO  

Gabinete do Desembargador Federal Marcelo  

Navarro  

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS) Nº 95617/AL 
(2006.80.00.000227-2)  

APTE : VIGAL - VIGILÂNCIA ALAGOANA LTDA  

ADV/PROC :ANAA LUZIA COSTA CAVALCANTI MANSO  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101714/lei-de-criacao-da-ana-lei-9984-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101714/lei-de-criacao-da-ana-lei-9984-00


APDO : SENA SEGURANÇA INTELIGENTE E TRANSPORTE DE 
VALORES LTDA  

ADV/PROC : MURILO OLIVEIRA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS  

PARTE R : FAZENDA NACIONAL  

REMTE : JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (MACEIÓ) - 
COMPETENTE P/ EXEC. PENAIS  

ORIGEM : 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (COMPETENTE P/ 
EXECUÇÕES PENAIS) - AL  

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO V O T 
O  Senhor DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO:  
Preliminarmente, deve-se analisar a inépcia da inicial. Afasto, de pronto, a 
preliminar suscitada uma vez que a petição encontra-se regular e de acordo 
com a legislação processual civil vigente.  

Passamos à análise do mérito. O objeto da presente lide versa sobre a 
necessidade de registro das empresas de vigilância no Conselho de 
Administração.  

A empresa SENA SEGURANÇA INTELIGENTE E TRANSPORTE DE VALORES 
LTDA sagrou-se vencedora, num primeiro momento, pelo melhor preço 
apresentado no Pregão Eletrônico nº 08/2005, realizado pela Delegacia 
Regional do Trabalho/AL, cujo fim era a contratação de serviços de 
vigilância diurna e noturna desarmada nas dependências daquele órgão.  

A desclassificação da referida empresa decorreu do recurso administrativo 
da empresa VIGAL - VIGILÂNCIA ALAGOANA LTDA, ora apelante, o qual foi 
deferido, em parte, pelo Pregoeiro Oficial, ao fundamento de que a 
impetrante não havia cumprido a regra editalícia, referente à entrega de 
atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Administração - CRA de Alagoas.  

Já me pronunciei sobre o caso quando do agravo interposto (AGTR67217-
AL), segue trecho: "Observo que a empresa impetrante presta serviço de 
segurança patrimonial nas instalações da FUNASA - Fundação Nacional de 
Saúde, nos Municípios de Maceió e União dos Palmares, no AMS nº 95617-
AL 2 JDGM  

Página 2  

Estado de Alagoas, sendo proveniente deste órgão o atestado técnico que a 
agravada apresentou à Comissão de Licitação, e que não estava registrado 
no CRA/AL.  

O fato da empresa está prestando, e com atestado de idoneidade emitido 
por órgão público no Estado de Alagoas, os mesmos serviços de vigilância, 
já seria suficiente a demonstrar a capacidade técnica da licitante para 
assumir novo contrato com a Administração Pública, desta feita com a 
DRT/AL.  

Por sua vez, a matriz da agravada, com sede em Recife, possui o registro no 
CRA/AL e presta serviços ao Banco do Brasil S/A em Alagoas, pelo que não 
se poderia considerar que sua filial, ora agravada, não mantivesse o mesmo 
grau de capacidade técnica daquela.  

Demais disso, e o que é mais relevante para a solução, ao menos provisória 
da questão, é que as EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, segundo os precedentes 
jurisprudenciais colacionados na decisão requestada, inclusive, um deles 
emanado desta egrégia Corte, NÃO ESTÃO OBRIGADAS AO REGISTRO NO 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, uma vez que, o referido 
conselho profissional não está relacionado à atividade-fim de vigilância, com 
supedâneo no art. 1º da Lei nº 6.839/80."  

Percebe-se que além de diversos documentos que comprovam a capacidade 
técnica da apelada, é questionável a exigência da empresa que atua no 
ramo de prestação de serviço de vigilância ser obrigada a proceder ao 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80


registro no Conselho Regional de Administração, uma vez que, o referido 
conselho profissional não está relacionado à atividade-fim da empresa.  

Nesse sentido, segue julgado:  

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - 
CRA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. REGISTRO. DESNECESSIDADE.  

- Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que tem por objeto 
serviços de vigilância armada e desarmada a instituições financeiras, 
empresas, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e residências.  

- O registro das empresas nos diversos conselhos profissionais está 
vinculado à atividade básica por elas exercida ou em relação àquela pela 
qual prestem serviços a terceiros, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 
6.839/80. AMS nº 95617-AL 3 JDGM  
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- O serviço de vigilância não obriga a empresa ao registro no CRA.  

- Remessa oficial improvida. (grifou-se)  

(TRF 5, REOAC 342395/PB, Rel. Ridalvo Costa, unânime, 3 T, DJ 
30/03/2006, p. 844, nº 62, 2006). Cumpre salientar, ainda, que, de acordo 
com o contrato acostado às fls. 271/280 e datado de 15/02/2006, a 
empresa SENA já foi contratada para prestar os serviços objeto do certame 
atacado neste writ pelo período de 12 meses, verificando-se o fato 
consumado.  

Ademais, a União, representante da parte impetrada nesse feito, após o 
estudo do caso, resolveu pela não interposição do recurso (fl. 282) em face 
da sentença exarada.  

Assim, nego provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus 
termos.  

É como voto.  

Recife, 05 de agosto de 2008.  

Desembargador Federal MARCELO NAVARRO  

R E L A T O R  

AMS nº 95617-AL 4 JDGM  
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PODER JUDICIÁRIO TRF/fls. ____  

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO  

Gabinete do Desembargador Federal Marcelo  

Navarro  

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (AMS) Nº 95617/AL 
(2006.80.00.000227-2)  

APTE : VIGAL - VIGILÂNCIA ALAGOANA LTDA  

ADV/PROC :ANAA LUZIA COSTA CAVALCANTI MANSO  

APDO : SENA SEGURANÇA INTELIGENTE E TRANSPORTE DE 
VALORES LTDA  

ADV/PROC : MURILO OLIVEIRA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS  

PARTE R : FAZENDA NACIONAL  

REMTE : JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (MACEIÓ) - 
COMPETENTE P/ EXEC. PENAIS  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101714/lei-de-criacao-da-ana-lei-9984-00


ORIGEM : 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS (COMPETENTE P/ 
EXECUÇÕES PENAIS) - AL  

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO  

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. SERVIÇO DE 
VIGILÂNCIA. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI Nº 6.839/80.  

1. O art. 1.º da Lei n.º 6.839/80 exige o registro na entidade 
competente para a fiscalização da profissão correlata com a 
atividade preponderante ou básica exercida pela empresa.  

2. Empresa de vigilância não está obrigada ao registro no Conselho 
Regional de Administração.  

3. Capacidade técnica comprovada por meio de atestados de 
idoneidade emitidos por órgãos públicos, sociedades de economia 
mista e entidades paraestatais para os quais presta serviços de 
vigilância, apresentados no procedimento licitatório.  

4. Sentença mantida.  

5. Apelação a que se nega provimento.  

A C Ó R D Ã O  

Vistos, etc.  

Decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.  

Recife, 05 de agosto de 2008.  

Desembargador Federal MARCELO NAVARRO  

R E L A T O R AMS nº 95617-AL 5 JDGM  

 
Se a atividade-fim das empresas não as sujeita à inscrição no Conselho Regional de 

Administração, é nulo o requisito de inabilitação por falta de apresentação de atestado de 

capacidade técnica registrado naquele Conselho.  

 
Não cabe a administração exigir registro no Conselho Regional de Administração, porquanto as 

atividades de vigilância e segurança patrimonial não se configuram como atividades que se 
enquadram nas hipóteses da lei que regula a profissão de Administrador. 

  

Concluímos ser desnecessária a apresentação do registro para demonstrar a habilitação 
técnica das empresas participantes do certame.  

 
Logo, a exigência da Comissão de Licitação de apresentação de atestado de capacidade 

técnica registrado junto ao Conselho Regional de Administração não encontra fundamento legal, 

pois o documento é desnecessário para demonstrar a habilitação técnica das empresas 
participantes do certame. Portanto, deve ser declarado nulo o presente item do edital, ou seja, 

subtem 12.5.1’a’. 
 

 Senhores a Lei nº 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação 
técnico-operacional de empresas licitantes, muito menos faz exigências desnecessárias como “exigir 

registro no Conselho Regional de Administração”, devendo tais limites, portanto, ser estabelecidos 

em cada caso, levando-se em conta a pertinência e compatibilidade a que se refere o inc. II do art. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128305/lei-6839-80


30, bem como a noção de indispensabilidade, contida no inciso XXI do artigo 37 da Constituição 

Federal. 
 

“XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” 
 

O exame do disposto no artigo 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte final, referente à 

‘exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações’, revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação 

com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas sim, apenas a 
quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se 

propõe’ (Adilson Dallari). 

 
 Ou seja, a exigência editalícia em questão seria restritiva da competição, e inócua nos 

termos do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93, pois os Contratos em vigência 
também devem ser evidenciados e creditados. 

 
“parágrafo 1º do artigo 3º. É vedado aos agentes públicos: 

 

I-admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas e condições que 
comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e estabelecem 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” (grifo 

nosso). 

 
O que o dispositivo visa coibir é a exigência infundada, dirigida exclusivamente a privilegiar 

alguns e afastar outros licitantes, sem qualquer justificativa.  Reintere-se, não pode ser tida como 
excessiva a exigência, quando a complexidade doobjetos assim o reclama, como o caso das obras 

públicas, face às suas especificidades. 

 
E por fim, conclui: 

“A Lei reprime a redução da competividade do certame derivada de exigências desnecessárias 
ou abusivas.”(cf. obra cit., p. 75/76). 

 
A nosso ver ao apresentarmos um atestado de capacidade técnica, já estamos por cumprir com 

a exigência do subitem 12.5.1 “a”, caso contrário estaria à administração pública por ferir a 

competição e os princípios norteadores desta e da Carta Magna, principalmente da isonomia entre 
os licitantes. 

 
Deixando claro que qualquer exigência contrária, faz-se desnecessária, e ainda que a exigência 

esteja de acordo com as orientações, esta deve estar clara em sua descrição no edital sem margem 

à outras interpretações, visto que o instrumento convocatório torna-se lei entre as partes 
envolvidas na licitação. 

 
Portanto, Impugna a licitante pela mudança da redação devendo ser mantida a mesma 

conforme determina o artigo 30 da lei nº 8.666/93, sem exigências desnecessárias, pois ninguém é 
obrigada a cumprir algo que não esteja previsto em lei. 

 

 



 Isto posto, deve o pregoeiro acolher as impugnações contra o ato convocatório, tendo em 

vista o esclarecimento acima demonstrado e, por via de consequência, habilite a Empresa ora 
impugnante, por ser medida da mais inteira e salutar JUSTIÇA!!! 

 

 
 

Atenciosamente 
 

 
 

 

AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA 
 

 


