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QUESTIQUESTIQUESTIQUESTIONAONAONAONAMENTO:MENTO:MENTO:MENTO:    

 
No edital do pregão 81/2016 consta a seguinte exigência como habilitação:  
 
b) será exigida cópia da publicação, no Diário Oficial da União, da Autorização de 
funcionamento expedida pelo Ministério da Justiça, para atuação no Estado de Santa 
Catarina, na forma da Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, e do Certificado de 
Segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal, conforme Portaria n. 387, 
de 28 de agosto de 2006. 
 
Tal exigência refere-se a empresa de segurança orgânica (armada e/ou desarmada), 
o que não é o caso do presente certame, por ser licitação de segurança eletrônica.  
Portanto, gostaríamos de esclarecimentos da referida exigência. Ademais, em caso 
de dúvida, pedimos a gentileza que entrem em contato com a Superintendência 
Federal da Polícia Federal em SC a fim de sanar possíveis dúvidas. 
  
 
RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:    
 
Prezado Senhor, 
 
Respondendo ao pedido de esclarecimentos apresentado, informamos que foi 
consultada a Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos deste Tribunal, que assim 
se manifestou: 
 
"Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao edital do Pregão n. 81/2016, 
que tem por objeto a prestação de serviços especializados e continuados de locação 
de sistema de alarme e de vigilância eletrônica para as unidades da Justiça Eleitoral 
de Santa Catarina que compõem a 6ª Região, analisou-se a exigência constante da 
alínea “b” do subitem 8.3 do edital do Pregão n. 81/2016 – cópia da publicação, no 
Diário Oficial da União, da Autorização de funcionamento expedida pelo Ministério da 
Justiça, para atuação no Estado de Santa Catarina, na forma da Lei n. 7.102, de 20 de 
junho de 1983, e do Certificado de Segurança expedido pelo Departamento de Polícia 
Federal, conforme Portaria n. 387, de 28 de agosto de 2006. 
 
Realizada a análise da legislação que regulamenta a matéria, verificou-se que a 
Portaria da Direção-Geral do DPF n. 387, de 28 de agosto de 2006, citada no edital, 
foi revogada pela Portaria n. 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, que 
disciplina, em todo o território nacional, as atividades de segurança privada, armada 
ou desarmada, desenvolvidas pelas empresas especializadas, pelas que possuem 
serviço orgânico de segurança e pelos profissionais que nelas atuam, bem como 
regula a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros. 
 
Entretanto, em que pese a revogação da Portaria DPF n. 387/2006, não houve 
alteração no que se refere à exigência de autorização e fiscalização da atividade de 
segurança privada, armada ou desarmada, pelo Departamento de Polícia Federal, que 
passou a ser disciplinada pela Portaria n. 3.233/2012-DG/DPF, razão pela qual sugere-
se a alteração do edital do Pregão n. 81/2016, para que, em todas as ocorrências, a 
Portaria revogada seja substituída pela Portaria n. 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de 
dezembro de 2012. 
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A exigência de cópia da publicação, no Diário Oficial da União, da Autorização de 
funcionamento expedida pelo Ministério da Justiça, para atuação no Estado de Santa 
Catarina, faz-se necessária tendo em vista que há previsão no edital (subitem 3.2 do 
Anexo I) dos seguintes serviços especializados de segurança privada, com atuação 
presencial de vigilantes treinados em curso específico e devidamente equipados: 
verificação in loco do prédio monitorado depois de sinalizado o disparo do alarme na 
unidade de operação ou do chamado de emergência dos servidores; disponibilidade 
de viatura caracterizada, com pessoal devidamente treinado e equipado, para o 
atendimento de emergências; e vigilância presencial nas dependências quando 
danificada alguma vedação em virtude da violação ou da tentativa de violação dos 
ambientes sob monitoração." 
 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira designada para o Pregão Eletrônico n. 081/2016 do TRESC 
 


