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  O Sindicado dos Empegados de Empresas de Segurança e vigilância do 

Distrito Federal, interpôs impugnação tempestivamente ao pregão em epígrafe, conforme 

síntese abaixo: 

 

  1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

  Requer a inclusão no Edital e seus Anexos, dos benefícios constantes da Con-

venção Coletiva de Trabalho vigente, como:  

  a) Plano de Saúde; 

  b) Fundo Social e Odontológico; 

  c) Fundo para Indenização Decorrente de Aposentadoria por Invalidez por 

Doença; 

  d) Previsão para cotação dos valores para pagamento do intervalo intrajornada 

não concedido, devendo ser pago com base no valor de uma hora de trabalho, acrescida d 

percentual de 50% (cinquenta por cento). 

 

   Intenta a modificação da letra “a” d subitem 3.3.1 do Termo de Referência, 

alterando o requisito para o exercício profissional, de Ensino Médio completo, para Quarta 

Série do Primeiro Grau, conforme a redação do art. 16, III, da Lei 7.102/83. 



   Pleiteia a retificação do subitem 3.8.11.1 do Termo de Referência, para fazer 

constar o uso individual do colete balístico nível III-A, pelos vigilantes. 

   

  2. DA RESPOSTA 

 

  Aos pleitos da impugnante, assim se pronunciaram as áreas demandante 

(Núcleo de Segurança – NUSEG) e Assessoria Jurídica da Administração: 

 

  O Núcleo de Segurança – NUSEG, disse: 

   

            1. Pedido de alteração da alínea “a” 
do Item 3.3.1 do anexo I (Termo de Referência) do Edital 
Nº18/2021: 

 

  Quanto ao item 3.1 do Pedido de Im-
pugnação, onde o referido Sindicato alega que a alínea 
“a” do Item 3.3.1 do anexo I (Termo de Referência) do 
edital em epígrafe, está em desacordo com o que versa o 
Item III do Art. 16 da Lei7.102/83, discordamos das ale-
gações, pois entendemos que, o Art. 16 da Lei7.102/83 
estabelece os pré-requisitos mínimos para o exercício da 
profissão de vigilante, especificamente o item III estabe-
lece “ter instrução correspondente à quarta série do pri-
meiro grau”, enquanto na alínea “a” do Item 3.3.1 do 
Termo de Referência, estabelece pré-requisito de escola-
ridade mínimo, como sendo “Ensino Médio completo”, 
para ocupação de posto especificamente no CNMP. Tal 
requisito viabiliza que pessoas com maior nível de ins-
trução sejas alocadas na instituição, tendo em vista que 
eles tratam diariamente com autoridades. 

  Cabe-se registrar ainda que o Con-
trato CNMP 27/2016, de prestação de serviço de vigilân-
cia atualmente vigente, possui o mesmo requisito em seu 
edital de origem e que foi plenamente atendido. 

  Diante do exposto, entendemos que a 
redação da alínea “a” do Item 3.3.1 do anexo I (Termo 
de Referência) do Edital Nº18/2021 deva ser mantida.  



    2. Pedido de disponibilização de Cole-
tes balísticos para uso individual: 

    Quanto aos itens 3.6 e X do Pedido de 
Impugnação, onde o referido Sindicato alega que o Edi-
tal em epígrafe estabelece o uso compartilhado de coletes 
balísticos em desacordo com a legislação vigente, discor-
damos das alegações, pois o colete balístico é composto 
por duas partes, a capa do colete, que é a parte de tecido 
que fica em contato direto com as vestimentas do vigi-
lante, e placas balísticas, que é alocada em compartimen-
tos internos da citada capa, sendo que fica claro no item 
3.8.11 que cada vigilante receberá 2 capas de colete ba-
lístico de uso individual que deverão ser substituídos 
anualmente, sendo que somente as placas balísticas se-
rão de uso compartilhado. 

  Diante do exposto, entendemos que a 
redação do Edital Nº18/2021 não está em desacordo com 
a legislação vigente, devendo ser mantida inalterada.  

 3. Previsão para cotação dos valores 
para pagamento do intervalo intrajornada não conce-
dido: 

  Quanto ao item IX do Pedido de Im-
pugnação, onde o referido Sindicato alega que o Edital 
em epígrafe não contém previsão para cotação dos valo-
res para pagamento do intervalo intrajornada não con-
cedido, informamos que é de praxe a concessão do inter-
valo intrajornada para os prestadores de serviço de vigi-
lância no âmbito do CNMP, com isso, não se faz neces-
sária a previsão para cotação dos valores para paga-
mento do intervalo intrajornada não concedido 

  Diante do exposto, entendemos que a 
redação do Edital Nº18/2021 deve ser mantida inalte-
rada. 

 

  Por seu turno, a Assessoria Jurídica, assim se manifestou: 

- AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA COTAÇÃO DE HORAS 
EXTRAS, INTERVALO INTRAJORNADA E DESCANSO 
SEMANAL REMUNERADO NA PLANILHA DE PREÇOS  

  

   Insurge a impugnante alegando que o Edital 
em epígrafe não contém previsão para cotação dos valores 



para pagamento do intervalo intrajornada não conce-
dido. Quanto a este ponto, o NUSEG refutou que "é de praxe 
a concessão do intervalo intrajornada para os prestadores de 
serviço de vigilância no âmbito do CNMP, com isso, não se faz 
necessária a previsão para cotação dos valores para pagamento 
do intervalo intrajornada não concedido" - Despacho 
SEI  (0510120). 

  

   No caso em tela, nota-se que aqui no âm-
bito do CNMP o intervalo intrajornada é sempre concedido, 
uma vez que é realizado rodízio entre os vigilantes para suprir 
essa necessidade. Tais custos o item de intervalo intrajornada 
indenizado não foram considerados. 

  

   Dessa forma, entendemos que o intervalo in-
trajornada não carece de indenização visto que é fruído. 
Sendo assim, não existe qualquer afronta ao que dispõe a Con-
venção Coletiva de Trabalho apresentada pela recorrente e 
nem afronta ao art. 611-A da CLT, sendo que a própria CCT 
prevê as duas hipóteses em relação ao intervalo intrajornada, 
podendo o intervalo ser concedido OU indenizado. 
  

- DA EXIGÊNCIA DO ENSINO MÉDIO COMO PRÉ RE-
QUISITO PARA OCUPAÇÃO DO POSTO 

  

    Alega a recorrente que a  alínea “a” do Item 
3.3.1 do anexo I (Termo de Referência) do edital em questão 
está em desacordo com o que versa o Item III do Art. 16 da 
Lei 7.102/83 (Lei de segurança privada, segurança para esta-
belecimentos financeiros). 

  

   Em face desses argumentos a  NUSEG pon-
tuou  em seu despacho (0510120), que  a lei  estabelece os pré-
requisitos mínimos para o exercício da profissão de vigilante. 
Nesse sentido, nada impede  a exigência contida na alínea “a” 
do Item 3.3.1 do Termo de Referência, estabelece pré-requisito 
de escolaridade mínimo, como sendo “Ensino Médio com-
pleto”, para ocupação de posto especificamente no CNMP.  

  

   A instrução correspondente à quarta série do 
primeiro grau estabelecida como exigência para o exercício da 
profissão foi elaborada em 1983, de fato aquele cenário não 
existe mais. A logística da Segurança Privada é hoje, de longe, 



muito diferente daquela praticada há quase quatro décadas. 
O crime contra o patrimônio evoluiu, o perfil dos criminosos 
se alteraram, as cidades ficaram complexas e o que tem atra-
ção criminosa está difuso na sociedade, a segurança privada 
se expandiu para diversas áreas e o nível da escolaridade exi-
gido pelo mercado se elevou. Segundo dados de abril/2021 da 
Federação de Vigilância e Transporte de Valores-FENAVIST, 
constantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
2020/2021, no estudo sobre os vigilantes da segurança privada 
verificou-se que 77% do contingente de profissionais do setor 
possui, no mínimo, o ensino médio completo. 

  

   O fato é que, por conta do grande desenvol-
vimento na indústria de equipamentos eletrônicos com o ad-
vento da era da tecnologia da informação e comunicações, o 
mercado foi invadido pelos mais diversos equipamentos e sis-
temas destinados especialmente à área de segurança que, com 
o passar do tempo foi se tornando mais diversificada e com-
plexa. Assim, parece-nos razoável a opção da Administração 
do CNMP para manter a exigência da escolaridade mínima do 
ensino médio estipulado no item 3.3.1 do termo de Referência. 

  

- DA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS NA PLANILHA DE 
CUSTOS -  PLANO DE SAÚDE, FUNDO SOCIAL E ODON-
TOLÓGICO E O FUNDO PARA INDENIZAÇÃO DECOR-
RENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR 
DOENÇA. 

  

   Para o eixo, o impugnante alega basicamente 
que o Edital em questão está em desacordo com a  Convenção 
Coletiva de Trabalho do SINDESV/DF. Nesse sentido, para 
melhor entendimento, faz-se necessário trazer os ditames da 
referida convenção, vejamos: 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE SAÚDE  

   Fica estipulado que para todos os contratos 
será obrigatório, por parte das empresas, a cotação em suas 
planilhas de custo, o plano de saúde ambulatorial no valor de 
R$ 140,00 (cento e quarente reais), unicamente por empre-
gado envolvido e diretamente ativado na execução dos servi-
ços, limitado ao quantitativo de profissionais contratados pelo 
tomador dos serviços. O referido valor será repassado pelas 



empresas mensalmente ao SINDESV/DF, visando à manuten-
ção de um fundo administrado pelo sindicato profissional, 
com o objetivo de prover a assistência médica dos empregados 
pertencentes à base de representação do sindicato, mediante 
assinatura de convênio saúde a ser firmado e administrado 
pelo Sindicato Laboral, a ser prestado na forma dos parágra-
fos seguintes. [...] 

(grifo nosso)  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FUNDO SOCIAL E ODON-
TOLÓGICO  

   Fica estipulado que para todos os contratos 
será obrigatório, por parte das empresas a cotação em suas 
planilhas de custo, o repasse do valor de R$ 9,00 (nove reais), 
sendo destinado ao plano odontológico o valor mensal de R$ 
8,00 (oito reais) e ao Fundo Social o valor de R$ 1,00 (um real), 
unicamente por empregado envolvido e diretamente ativado 
na execução dos serviços, limitado ao quantitativo de profissi-
onais contratados pelo tomador dos serviços. O referido valor 
será repassado pelas empresas mensalmente ao SINDESV/DF, 
visando à manutenção do Fundo Social e Odontológico man-
tido e contratado pelo Sindicato Profissional, com o objetivo 
de prover a Assistência Odontológica dos empregados perten-
centes à base de representação do sindicato, mediante contra-
tação de Plano Odontológico a ser firmado e administrado 
pelo Sindicato Laboral, a ser prestado na forma dos parágra-
fos seguintes. [...] 

(grifo nosso) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FUNDO PARA INDENI-
ZAÇÃO DECORRENTE DE APOSENTADORIA POR IN-
VALIDEZ POR DOENÇA 

   Para manutenção do Fundo para Indeniza-
ção decorrente de aposentadoria por invalidez por doença de 
qualquer natureza, que será administrado pelo Sindicato La-
boral, as empresas contribuirão com a quantia mensal de R$ 
14,00 (quatorze reais) por empregado efetivado e diretamente 
ativado na execução dos seus contratos de prestação de servi-
ços, limitado ao quantitativo de empregados contratados pelos 
Tomadores dos serviços, associado ou não ao SINDESV/DF. O 
repasse da parcela será efetuada pelas empresas até o dia 20 
(vinte) de cada mês, subsequente ao pagamento do salário do 
empregado. (grifo nosso) 



  

   Cabe lembrar que quando se fala em preva-
lência das condições negociadas em Convenção Coletiva sobre 
a Lei – um dos princípios estabelecidos pela Lei nº 
13.467/2017 – por lógico estamos nos referindo a condições 
que sejam objeto da relação empregatícia (contrato de traba-
lho), tais como aqueles previstos em rol do art. 611-A da CLT, 
vejamos: 

  

   Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo 
coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 
outros, dispuserem sobre:    

   I - pacto quanto à jornada de trabalho, ob-
servados os limites constitucionais;                      

   II - banco de horas anual;                      

   III - intervalo intrajornada, respeitado o li-
mite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis 
horas;                 IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego 
(PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 
2015;                        

   V - plano de cargos, salários e funções com-
patíveis com a condição pessoal do empregado, bem como 
identificação dos cargos que se enquadram como funções de 
confiança;                        

   VI - regulamento empresarial;                      

   VII - representante dos trabalhadores no lo-
cal de trabalho;                        

   VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e 
trabalho intermitente;                  

   IX - remuneração por produtividade, incluí-
das as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração 
por desempenho individual;                     

   X - modalidade de registro de jornada de tra-
balho;                  

   XI - troca do dia de feriado;                      

   XII - enquadramento do grau de insalubri-
dade;    

   XIII - prorrogação de jornada em ambientes 
insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do 
Ministério do Trabalho;                



   XIV - prêmios de incentivo em bens ou servi-
ços, eventualmente concedidos em programas de incen-
tivo;                    

   XV - participação nos lucros ou resultados da 
empresa.          

  

   Agora, mesmo que o rol de direitos trazidos 
no artigo referenciado seja reconhecidamente exemplificativo, 
dentre estes direitos não pode figurar benefício com oneração 
exclusiva da administração pública tomadora dos serviços, 
como explanado no PARECER n. 
0000412017/CPLC/PGF/AGU: 
  

EMENTA: REVISÃO DO PARECER N° 15/2014/CPLC/DE-
PCONSU/PGF/AGU. REQUERIMENTO ADMINISTRA-
TIVO FORMULADO PELO SEAC/DF. ILEGALIDADE 
DAS CLÁUSULAS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO FIRMADAS ENTRE SEAC/DF E SINDISER-
VIÇOS/DF QUE CONTEMPLARAM O BENEFÍCIO 
“PLANO DE SAÚDE” APENAS EM FAVOR DOS EMPRE-
GADOS TERCEIRIZADOS E COM ONERAÇÃO EXCLU-
SIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOMADORA DOS 
SERVIÇOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DESSAS DESPESAS 
PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS CONTRATANTES. NULI-
DADE DAS PLANILHAS DE CUSTOS E CONTRATOS AD-
MINISTRATIVOS. ENTENDIMENTO RATIFICADO 
PELO PARECER Nº 12/1016/CPLC/DE-
PCONSU/PGF/AGU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
REVISÃO 

15. Para melhor compreensão do entendimento firmado, 
oportuna a transcrição dos seguintes trechos do Parecer nº 
12/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, in verbis: ‘37. Res-
pondendo ao questionamento do DEPCONSU, esta Câmara 
entende que, se o benefício "plano de saúde", previsto na 
CCT/2014 do SINDISERVIÇOS/DF, era ilícito, pelos motivos 
expostos no Parecer nº 15/2014/CPLC/DE-
PCONSU/PGF/AGU, então não poderiam seus respectivos 
custos ser previstos nos editais de licitação ou nos contratos 
celebrados com o Poder Público, sob a égide da convenção. 
Caso tenham sido, como questiona o parecer, devem ser ime-
diatamente excluídos das planilhas de custos e formação de 
preços e, em regra, deve-se buscar o ressarcimento dos valores 
indevidamente pagos.  



(...) 

40. Pela exposição realizada, fica claro que o vício que conta-
mina as cláusulas convencionais sob enfoque e, consequente-
mente, os contratos administrativos que as seguiram, é do 
"nulidade absoluta", uma vez que o estabelecimento do plano 
de saúde por negócio jurídico convencional, a onerar exclusi-
vamente a Administração Pública, que não tomou parte das 
negociações coletivas de trabalho, lesiona os cofres públicos, 
agindo "interesses indisponíveis” 

  

   Nesse sentido, a convenção coletiva do SIN-
DESV/DF ao estabelecer a limitação apenas para aos empre-
gados envolvidos e diretamente ativados na execução dos ser-
viços, limitado ao quantitativo de profissionais contratados 
pelo tomador atrai a obrigação apenas para os empregados 
alocados em contratos de prestação de serviços, públicos ou 
privados. 

  

   Colaborando com o nosso entendimento te-
mos o Parágrafo Décimo Primeiro da Cláusula Décima 
Quarta da própria CCT em questão, vejamos: 

  

   Os empregados que atuam em funções admi-
nistrativas, nas empresas de vigilância e/ou outras empresas 
do mesmo grupo econômico sediadas no Distrito Federal, po-
derão aderir ao plano de saúde contratado pelo SINDESV-DF, 
inclusive com a inclusão de seus dependentes, desde que ar-
quem com o custo total do mesmo, na forma contratada, aten-
didas as normas estabelecidas pela ANS. (grifo nosso) 

  

   Sendo assim, podemos perceber que no que 
refere às contratações de categorias profissionais de funções 
administrativas, não foi estabelecida a obrigatoriedade de re-
passe de qualquer valor, uma vez que essa categoria terá que 
arcar com o custo total, o que só corrobora para que a obriga-
ção recaia apenas a terceiros que não participaram da negoci-
ação coletiva, os tomadores de serviços que contratam a ter-
ceirização. 

  

   Assim, a diegese da CCT contrapõe a veda-
ção do parágrafo único do art. 6º da Instrução Normativa nº 
05, de 25 de maio de 2017: 



  

   Art. 6º A Administração não se vincula às dis-
posições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Cole-
tivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa con-
tratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direi-
tos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigató-
rios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de pre-
ços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

   Parágrafo único. É vedado ao órgão e enti-
dade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, Con-
venções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratam de 
obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos 
com a Administração Pública. 

  

   Pelo exposto, os benefícios ora pleiteados na 
impugnação do edital em questão provêm de cláusulas da 
Convenção Coletiva que limitam os mesmos aos empregados 
efetivamente alocados em frente de serviços e em contratos de 
prestação de serviços, não restando margens para aplicação 
dos benefícios dessa natureza nos orçamentos estimativos, 
uma vez que se refere a obrigações e direitos que somente se 
aplicam aos empregados terceirizados diretamente ativos em 
contratos de prestação de serviços. 

(...) 

 

 

  3. DA CONCLUSÃO 

  Ante todo o exposto, conheço do pedido de impugnação, por tempestivo, para 

no mérito, com base nas informações e argumentos acima expostos pela área demandante e 

pela Assessoria Jurídica, os quais acolho integralmente, NEGAR-LHE provimento por 

restar comprovado que inexiste restrição a qualquer princípio legal ou à jurisprudência e, 

mantenho ainda, o Edital em seus termos originais. 

    

Em 27 de julho de 2021 
 

 
Marciel Rubens da Silva 

Pregoeiro/CNMP 


