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Obter o Outlook para Android
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From: Renato Rezende Caos
Sent: Wednesday, October 19, 2022 3:07:55 PM
To: licitação Onovohorizonte.sp.gov.br <licitaçãonovohorizonte.sp.gov.br>
Subject: Impugnação ao Edital

Segue Impugnação ao Edital para analise e resposta.

Grato.
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RENATO REZENDEUN RSAPO:
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP. preto

er
ememmPMNH [Foih2

EDITAL Nº:187/2022.
PROCESSO Nº 277/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2022
TIPO: MENOR PREÇO DOJTEM

SERSEG SEGURANÇA PRIVADA LIDA-EPP, inscrita no
CNPJ nº 23.237.497/0001-61, com sede na Rua Florentino Bueno de Camatgo nº 154,
Bairro Jardim Almice, na cidade de Novo Horizonte/SP - CEP 14.960-000, neste ato
representado por seu proprietário SÉRGIO APARECIDO FERREIRA, brasileiro, casado,
empresário, inscrito no CPF: 070.581.268-52, RG: 19.226.714-0 - SP, por seu
advogado e bastante procurador subscritor, vêm respeitosamente perante Vossa
Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, uma vez que o mesmo está
contrario à lei bem como às determinações do órgão fiscalizador, o que é feito pelas
razões que seguem abaixo:

EDITAL

Está em tramite o edital em epígrafe para o fim de contratação de
empresa especializada de segurança para contratação de vigias, o que é contrárioàlei
federal 7.102/83 bem como da portaria 3233/2012 da DPF.
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RENATO REZENDESA: PA SEADVOGADOS ASSOCIADOS

Sabe-se que esta prefeitura municipal rege-se pelo princípio da
legalidade, porém, esta municipalidade não está cumprindoa legalidade no tocante à
contratação de “vigias” uma vez que tal terminologia NÃO EXISTE na portaria
3233/2012 — DPF.

O presente edital está errado e deve ser novamente redigido
fazendo-se as correções necessárias e adequações nos termos da lei e da portaria
3233/2012 — DPF, senão vejamos: PMNHTFolha”

B1%FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AR
O edital visa a contratação de empresa especializada de segurança

privada, pois, assim são os termos do preâmbulo do edital;

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM
VIGIAS (NÃO ARMADO) pelo período de 12 (doze) meses para
Os eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal através de
suas Diretorias / Secretarias, conforme quantitativos e especificações
constantes do Termo de Referência - Anexo I.

A definição de empresa especializada está constante da pottaria
3233/2012-DPF, vejamos:

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria são utilizadas as seguintes
terminologias:
I - empresa especializada: pessoa jurídica de direito privado
autorizada a exercer as atividades de vigilância patrimonial,
transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal e cursosde formação;

Veja-se que em nenhum lugar do edital está escrito ou subentendido
que as empresas participantes do certame tem de ser “autorizadas pela polícia federal”,
ou, sequer o edital pede na relação de documentos para a vencedora do certame o alvará
de funcionamento, o que já indica irregularidade no certame.
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RENATO REZENDE
Sem NASoRET ADOS- AX -

A obrigatoriedade de seguir as diretrizes desta portaria para as
empresas de segurança privada está disposto no art. 1º da presente portaria conforme
segue abaixo: PMiNH ao

45)Portaria 3233/2012 - DPF <
Art. 1º A presente Portaria disciplina as atividades de segurança
privada, armada ou desarmada, desenvolvidas pelas empresas
especializadas, pelas empresas que possuem serviço orgânico de
segurança e pelos profissionais que nelas atuam, bem como regula a
fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros.
$ 1º As atividades de segurança privada serão reguladas, autorizadas
e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal - DPF e serão
complementares às atividades de segurança pública nos termos da
legislação específica.

Muito bem,
Sabendo que esta municipalidade deve seguir as diretrizes legais e o

princípio da legalidade, deve o município cumprir as diretrizes da lei 7.102/83 e da
portaria 3233/2012, devendo adaptar-se e refazer o edital para incluir neste que as
empresas participantes DEVEM estar de acordo coma lei e com asdiretrizes da Polícia
Federal.

Ássim, resta impugnado o presente. edital por conta das
irregularidades acima indicadas e por não estar o edital de acordo com a lei federal é
diretrizes da polícia federal, órgão fiscalizados da atividade de vigilância e segurança
ptivada.

TERMINOLOGIA: “Vigia x Vigilante”

O edital prevê a contratação de “vigia, quando a lei 7.102/83 e a
portaria da policia federal prevê que o profissional da segurança patrimonial é o
“VIGILANTE?, vejamos nesse sentido a portaria 3233/2012-DPF:

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria são utilizadas as seguintes
terminologias:
HI - vigilante: profissional capacitado em curso de formação,
empregado de empresa especializada ou empresa possuidora
de serviço orgânico de segurança, registrado no DPF, e
responsável pela execução de atividades de segurança
privada; e
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CASENão existe a terminologia “vigia” na lei 7.102/83 ou na portases y3233/2012-DPF, o que existe é lançar esses termos para pagar menos o prófisSióhal
para uma economia de caixa do contratante, o que também é vedado. Ro Ng

Folha
e

O vigilante é o profissional qualificado e legalmente habilitado paratrabalhar e exercera profissão, nãoo vigia, e para a contratação desse profissional, deve-
se seguir as diretrizes dalei, vejamos:

Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes
requisitos:
I-ser brasileiro;
Il - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
HI - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;
IV - ter sido aprovado, em curso de fórmação de vigilante, realizado em
estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei.
V-ter sido aprovado em examede saúdefísica, mental e psicotécnico;
VI - não ter antecedentes criminais registrados; e
VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se
aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei

Postanto, o edital está contrário à lei federal e contrário à portaria da
Polícia Federal, devendoser refeito e readequado de acordo com a legalidade estrita queé inerente à administração pública direta e indireta, restando assim impugnado o edital
da forma comoestá.

Dos REQUERIMENTOS

Pelo exposto, requer:

Seja recebida esta impugnação para que seja ao final dado
provimento e seja cancelado o certame para o fim de readequar o certame para queconste que a empresa participante deverá estar autorizada pela polícia federal e com odevido alvará de funcionamento.

Além da retificação do edital, seja ainda remarcadas as datas do
certame pata o fim de possibilitaràs participantes as necessárias adaptações e igualdadede condições para que possam se adequar à lei e ao certame.

Termos em que,
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RENATO REZENDE
ADVOGADOS ASSOCIADOSEa

Com o devido respeito e protestos PMNHTEoiha
|

de estima e apreço pelos eméritos julgadores,
| Pede deferimento
|

São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2022. Ae
Renato Rezende Caos

OAB/SP 295.950
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DADOS CADASTRAIS
NIRE DA SEDE CODIGO DE BARRAS (NIRE) CNPJ DA SEDE

p R o T
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR i Empresa sem C.N.P.J.

ATO(S.O(S) =Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte - EPP;

NOME, EMPRESARIAL

SERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTÔA - ep”
LOGRADOURO NÚMERO

Rua Florentino Bueno de Camargo A 154. 4
COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CEP CÓDIGO DO MUNICIPIO

Jardim Almice 2 14960-000 5246

MUNICÍPIO UF

Novo Horizonte SP”
CORREIO ELETRÔNICO TELEFONE
redicontabilBhotmail.com Ez 35422010

NOME DO ADVOGADO N. OAB Ur.

DARE ISENTO  |NOME: Sergio Apárecido Ferréira (SóU
DARF ISENTO |ASpATURA>«DAT 12/06/2015E ASSI RA:
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo Na
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secrataria de Comércio o Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio « DNRC

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP CIAL!

NOME EMPRESARIAL nr US *
SERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA - EPP

E déciaassob as penas dá Leique 'seen
aLei Complementarnº 123, de 14/12/200

LOCALIDADE DATA

Novo Horizonte « SP 12/06/2015

[Nome E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL FA ]

NOME (ASSINATURA

: / eSergio Aparecido Ferreira (Sócio)
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