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MUNICÍPIO DE GRAMADO 

SETOR DE LICITAÇÕES 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR 

 

 

FORTEK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.403.765/0001-84, telefone (54)3381-4394, estabelecida na Av. 

Farrapos, 1740, em Soledade/RS, neste ato representada por sua 

sócia, Sra. Michele Bageston Lorenzon, vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO, 

referentes PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2021, pelos 

fundamentos de fato e de direito que passa a expor:  

 

 

Publicado o edital de licitação para Contratação de empresa para 

prestação de serviços de segurança desarmada, durante a realização do evento 49° 

Festival de Cinema de Gramado. 

 

No ítem 6.3.6 “alínea b.” está sendo exigida apenas a 

apresentação de alvará de funcionamento de Grupamento de Supervisão de 

Vigilâncias e Guardas – GSVG. 

 

Ocorre que, para o exercício da atividade de 

segurança/vigilância, a empresa precisa estar autorizada pela Polícia Federal, 

não podendo ostentar autorização apenas do GSVG, que é emitido pela 

Brigada Militar/RS, órgão sem atribuição legal para autorização a empresas de 

segurança/ vigilância exercerem essa atividade. 

 

Nesses termos, a lei nº 7.102/83 assim dispõe 
Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades 

desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de: 

(Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 
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I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de 

outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a 

segurança de pessoas físicas; (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de 

qualquer outro tipo de carga. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser 

executados por uma mesma empresa. (Renumerado do parágrafo 

único pela Lei nº 8.863, de 1994) 

§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de 

segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a 

forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos 

do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades 

de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, 

industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem 

fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas. (Incluído pela Lei nº 

8.863, de 1994) 

§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e 

pelas disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, 

previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo anterior. 

(Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância 

ostensiva e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro 

funcional próprio, para execução dessas atividades, ficam obrigadas 

ao cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações 

pertinentes. (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 

 

  Para exercer a função de vigilante, além de outros requisitos, é 

necessária a obtenção de aprovação em curso de formação. 

Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os 

seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro; 

II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante; 

(Revogado) 

IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado 

em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos 

desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 

V - ter sido aprovado em exame de saúde física, 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. 
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Sobre a atribuição para a fiscalização e emissão de autorização 

de funcionamento, o art. 20 da mesma lei acima referida.  

Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu 

órgão competente ou mediante convênio com as Secretarias de 

Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal: (Redação 

dada pela Lei nº 9.017, de 1995) 

I - conceder autorização para o funcionamento: 

a) das empresas especializadas em serviços de vigilância; 

 

Portanto, o edital deve incluir dentre as exigências a 

apresentação de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO emitido pela POLÍCIA 

FEDERAL, órgão responsável pela fiscalização das EMPRESAS DE 

VIGILÂNCIA. 

 

 DIANTE DO EXPOSTO, requer seja recebida a presente 

impugnação, para o fim de ser dado provimento e retificado o edital para 

incluir dentre as exigências a apresentação de ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO emitido pela POLÍCIA FEDERAL, órgão responsável pela 

fiscalização das EMPRESAS DE VIGILÂNCIA. 

 

  Nesses termos, pede deferimento. 

 

  Soledade – RS, 20 de Julho de 2021. 

 

 

 


