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À SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL 

AO SENHOR MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL 

SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO 

 

A/C: EVERSON LUCIANO GERMINIANO DA SILVA 

PRESIDENTE CEL-SUPEL 

 

 

PROCESSO: Nº 0029.15168/2020-78 

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

Vigilância e Segurança Patrimonial, preventiva, ostensiva e armada, pelo período 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

 

 

A empresa HR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 10.739.606/0001-05, sediada à rua Paulo Freire nº 4788, Bairro 

Flodoaldo Pontes Pinto, na cidade de Porto Velho – RO, CEP 76.820-514, 

representada pelos advogados: RENATO JULIANO SERRATE DE ARAÚJO, OAB/RO 

4705,  VANESSA MICHELE ESBER SERRATE, OAB/RO 3875 e KRYS KELLEN ARRUDA, 

OAB/RO 10096, integrantes da sociedade ESBER E SERRATE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Rondônia, 

sob o n° 048/12, com escritório localizado a Rua Rui Barbosa, 1019, B. Arigolândia, 

CEP 76.801-196, e-mail: renato@eshr.adv.br e vanessa@eshr.adv.br, telefone(s): 

(69) 3301-6650, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, solicitar a 

Inabilitação da Empresa PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI por 

descumprimento ao item 9.2.3 do instrumento convocatório, conforme 

demonstraremos a seguir. 

Primeiramente é importante destacar que é a segunda vez que 

ocorre o Chamamento Público para contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, tendo em vista que a 

primeira tentativa fora marcada para o 15/05/2020 às 10h (horário de Brasília), e 

posteriormente revogado.  

A revogação da Concorrência Pública ocorreu pelo fato de que após 

o prazo para encaminhamento das propostas fora oportunizado uma das licitantes a 

encaminhar novamente a proposta com valor menor das outras licitantes, uma vez 

que a empresa teve acesso aos valores das outras licitantes, tendo em vista a 

disponibilidade de documentos no sistema SEI. 



 

 

2 

A ora manifestante encaminhou documento via e-mail na data de 

20/05/2020, informando que a oportunização que fora concedida a empresa de 

entregar proposta fora do prazo e com novos valores fere de morte todos os princípios 

basilares que regem o procedimento em licitações e ordenamento jurídico, sendo 

eles: legalidade, transparência, isonomia, vinculação do instrumento convocatório. 

No primeiro Chamamento Público, dentre as 03 (três) empresas 

interessadas e conforme o QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DE PROPOSTAS – 

CHAMAMENTO PÚBLICO 69/2020 (id. 0011583404) a empresa HR VIGILÂNCIA 

apresentou o menor preço, conforme quadro abaixo: 

 

Porém, o chamamento público fora revogado e na data de 

22/05/2020 fora novamente publicado um novo Chamamento Público com o mesmo 

objeto informando que aconteceria na data de 27/05/2020 e as empresas 

interessadas deveriam encaminhar a documentação via endereço eletrônico no prazo 

máximo de até às 09:00h. 

Após encaminhamento das proposta e documentos de habilitação a 

própria Administração através do Despacho (id 0011735728) inabilitou a empresa 

PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA por deixar de apresentar toda 

documentação de habilitação, conforme exigências do item 09 do Projeto Básico. 

Em análise apurada aos documentos de habilitação da empresa 

PROALVO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EITELI, a ora manifestante verificou 

que a empresa deixou de apresentar a declaração formal de que dispõem de 

aparelhamento, equipamento e pessoal técnico, sendo requisito de habilitação 

conforme exigido no item 9.2.3 do Termo de Referência. Vejamos: 

9.2.3. Apresentar relação explícita ou declaração formal de 

que dispõem de aparelhamentos, equipamentos e pessoal 

técnico, considerados essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA 

EMPRESA. 

Diante do exposto, imediatamente a ora manifestante encaminhou 

e-mail informando que em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, bem como ao princípio da isonomia, e tendo em vista que a empresa 

PROTEÇÃO MÁXIMA fora inabilitada por deixar de apresentar a documentação de 

javascript:void(0);
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habilitação exigida, seria imprescindível que a Empresa PROALVO também fosse 

inabilitada, uma vez que descumpriu o item 9.2.3 do Termo de Referência e não 

apresentou a Declaração, o qual expressa claramente que a não apresentação da 

Declaração de relação explícita de que dispõe de aparelhamentos, equipamentos e 

pessoal técnico acarretaria na inabilitação da Empresa. 

Porém, o ínclito Pregoeiro respondeu informando que o 

descumprimento ao item 9.2.3 do Projeto Básico não seria motivos para inabilitação 

da empresa PROALVO, tendo em vista que a empresa PROALVO apresentou 

Declaração “GENÉRICA” de que cumpre os requisitos habilitatórios exigidos no edital. 

Vejamos: 

Em que pese a participante PROALVO PROTEÇÃO E 

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, não ter apresentado tal 

documento, a mesma apresentou declaração "genérica" de 

que está apta a cumprir plenamente com os requisitos 

habilitatórios exigidos no edital. 

Ante os argumentos apresentados, o Presidente da Comissão, 

bem como seus demais membros mantém a decisão de 

HABILITAÇÃO da participante PROALVO PROTEÇÃO E 

SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. 

Vejamos que a declaração “genérica” apresentada pela empresa 

PROALVO em hipótese alguma poderá substituir a Declaração exigida em Termo de 

Referência de que a empresa dispõe de aparelhamento, equipamentos e pessoal 

técnico. 

Tão verídico são os fatos que em recente Parecer da Procuradoria 

Geral do Estado — nos autos do processo n° 0033.433477/2018-28 (doc. anexo) — 

a respeito do mesmo assunto, o ilustríssimo Procurador opinou pela inabilitação da 

empresa SABOR A MAIS por não apresentar declaração de relação dos materiais e 

equipamento que seriam utilizados, descumprindo o subitem 6.1.1 do edital e 10.3 

do Termo de Referência, daquele certame. Segue a decisão: 

Entretanto, além dos apontamentos realizados pelo douto 

procurador, cabe complementá-lo quanto ao item 11.1.4 do 

Parecer nº 597. 

Consta no referido item do Parecer que “a recorrente L&L 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI alega que a 

recorrida (SABOR A MAIS) deixou de apresentar a 

relação dos materiais e equipamentos que seriam 

utilizados para o fornecimento das refeições, tendo a 

recorrida descumprido o subitem 6.1.1 do edital e 10.3 

do Termo de Referência”. 

(...) 

Ou seja, o Termo de Referência serve de base para elaboração 

de um Edital analítico e coeso. 

No caso em apreço, entendo que o fato de o Edital não replicar 

a exigência do item 10.3 do Termo de Referência, não afasta 
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o seu conteúdo, visto ser o alicerce de todo o processo 

licitatório. 

Não bastando, é importante trazer à tona que o próprio Edital 

prevê que toda a documentação deste SEI é parte integrante 

dele, inclusive o Termo de Referência. Logo não há que se falar 

em prevalência do Edital em detrimento do Termo de 

Referência no que tange à omissão. 

Logo sugere-se a revisão da decisão lavrada pelo pregoeiro, 

tendo em vista as regras aqui fundamentadas. 

Porto Velho/RO, 06 de novembro de 2019. 

JURACI JORGE DA SILVA 

Procurador Geral do Estado 

 

Em ato continuo, o ilustre Presidente da Supel, acatou o 

entendimento explanado no Parecer da Procuradoria Geral do Estado, e inabilitou a 

empresa que não apresentou a declaração de disponibilidade dos equipamentos e 

materiais (doc. anexo), tendo em vista que descumpriu requisitos do instrumento 

convocatório, vejamos: 

 

 

 

Diante do exposto, fica evidente que o caso já fora debatido pelo 

corpo jurídico desta Superintendência, assim como, pelo corpo técnico, deixando 

claro que a falta de declaração de disponibilidade de aparelhamento, equipamento e 

pessoal é razão suficiente para inabilitar a empresa, tendo em vista que consta no 

instrumento convocatório como requisito de habilitação. 
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Sendo assim, roga-se pela inabilitação da empresa PROALVO 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, tendo em vista que deixou de atender o 

item 9.2.3 do Termo de Referência. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Porto Velho(RO), 29 de maio de 2020. 

 

INVENTÁRIO DOCUMENTAL: 

 Parecer da Procuradoria Geral do Estado (id 8742721); 

 Decisão do Superintendente Estadual de Licitações (8800585); 
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Assessoria Técnica - SUPEL-ASSEJUR

  

Parecer nº 463/2020/SUPEL-ASSEJUR

Processo Adminsitra�vo n. 0043.213810/2020-80 (Ref. Chamamento Público n. 91/2020)

Procedência: Comissão Especial de Licitações - CEL

Interessado: Secretaria de Estado da Jus�ça - SEJUS

 

EMENTA: DIREITO DE PETIÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DIRETA. HABILITAÇÃO. CONHECIMENTO. PROSPECTIVE OVERLLING. CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS.

 

 1

 INTRODUÇÃO

 

 

1. Trata-se de direito de pe�ção apresentado pela Empresa HR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (0011785867) contra decisão que habilitou e
classificou a proposta da par�cipante PROALVO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, referente ao Chamamento Público 091/2020, no
processo 0029.144861/2020-32 para Contratação de Serviço de Vigilância Patrimonial cuja pasta interessada é a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC. 

2. Após a manifestação da Comissão Especial de Licitações - CEL (0011785889), os autos foram subme�dos a essa Assessoria Jurídica desta
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL.
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 ADMISSIBILIDADE

 

3. Em sede de admissibilidade, registre-se que o direito de pe�ção possui guarida cons�tucional e se revela como ins�tuto essencial ao Estado
Democrá�co de Direito, pois possibilita que a Administração Pública possa avaliar, em situações em que a legislação não prevê instrumentos impugnatórios,
a legalidade de seus atos.

4. Ou seja, é um remédio cons�tucional que possibilita a legi�midade dos atos pra�cados pela Administração Pública.

5. Dessa forma, deve ser conhecido e, por conseguinte, ter seu mérito analisado.
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 DO RECURSO DA PETICIONANTE (0011785867)

 

6. Em sede de recurso, indica que a empresa habilitada descumpriu o requisito de cumprimento de qualificação técnica, pois não apresentou
relação ou declaração formal de que dispõem de aparelhamento, equipamentos e pessoal técnico, descumprindo o item "9.2.3" do Termo de Referência. 

7. Ressaltou ainda que em outro certame (Pregão Eletrônico n. 58/2019/CEL/SUPEL/RO) tanto a Procuradoria Geral do Estado quanto esta
SUPEL adotaram posicionamentos nesse norte.

8. Requer, portanto, a revisão da decisão que habilitou a Empresa  PROALVO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI no chamamento em
epígrafe.
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DECISÃO DA EQUIPE DE PREGÃO (10307490)

 

9. Finda sua análise, a Comissão Especial de Licitações - CEL concluiu das seguintes formas:



05/06/2020 SEI/ABC - 0011811447 - Parecer

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13275288&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000209&infra_hash… 3/5

10. Diante do exposto, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, o Presidente, consubstanciado pela documentação anexada aos autos,
pelas regras do edital e com base na legislação per�nente, opina pelo recebimento do pedido ora formulado,  e no mérito, analisou as questões
pontualmente, para reafirmar a legalidade do certame e dos procedimentos adotados em prol de princípios como legalidade e  seleção da proposta mais
vantajosa, julgando-o TOTALMENTE IMPROCEDENTE.

11. Destacou ainda que em manifestação recente em caso análago, a PGE e esta SUPEL se filiaram ao posicionamento de que a melhor proposta
só pode ser afastada em casos de completa incompa�bilidade com os fins colimados com a contratação.

12. Pontuou, também o ocorrido no Pregão Eletrônico n. 34/2020/CEL/SUPEL que, diante da ausência de declaração específica, foi empreeendida
diligência e o cumprimento das exigências foram confirmadas.
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 DA ANÁLISE JURÍDICA

 

13. A síntese no presente caso concatena-se no seguinte enunciado: Recorrida descumpriu requisito de qualificação técnica.

14. Registre-se que a matéria controver�da é resultado do fenômeno jurídico chamado prospec�ve overruling1, ou seja, evidencia-se que a ra�o
decidendi2da Procuradoria Geral do Estado - PGE passou a ser alinhada ao posicionamento já traçado pela Comissão Especial de Licitações, consoante se
observa a seguir.

15. Inicialmente, visando dar fácil entendimento a todos que irão analisar este parecer, passo a nominar a caso relatado pela pe�cionante como
"paradigma 01" e o u�lizado pela comissão como "paradigma 02".

16. No caso "paradigma 01", ocorrido no bojo do Processo n. 0033.433477/2018-28 (PE n 58/2019), tanto a comissão (8104970) quanto o
Parecer n. 597/2019/SUPEL-ASSEJUR (8364752) já par�am do entendimento de que não se vislumbra prejuízo à Administração Pública ausência de tal
declaração específica, pois poderia ser suprida pelas declarações apresentadas, ainda que de forma genérica, observe, respec�vamente:

 
"Ademais, não se mostra razoável a não aceitação das propostas de preços aqui apresentadas pelo fato de não apresentarem a referida relação, visto que a para
a fase de habilitação técnica foi exigida declaração das licitantes de disporem de pessoal técnico, de instalações e equipamentos que atendam plenamente a
execução do contrato e tal exigência foi devidamente atendida."

"Como bem pontuado pelo Pregoeiro, não se vislumbra prejuízo para a Administração a ausência de tal previsão nas Propostas de Preços apresentadas, haja
vista a possibilidade de essa ser suprida pelas declarações já apresentadas, ainda que de forma genérica, contemplando-se assim o princípio do formalismo
moderado, da supremacia do interesse público, assim como o obje�vo da licitação da seleção da proposta mais vantajosa.

Observa-se ainda que, a proposta de preços da recorrida está de acordo com o modelo disposto no Anexo III do Edital.
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Assim, não há em que se falar em desclassificação da proposta recorrida (SABOR A MAIS) neste ponto."

17. Lado contrário, o Procurador Geral do Estado, em despacho (8742721), divergiu do posicionamento adotado e sugeriu a revisão da decisão do
pregoeiro.

18. Já no caso "paradigma 02", ocorrido no Processo n. 0033.418670/2018-39 (PE n. 34/2020), a CEL posicionou-se pelo entendimento de
manter a proposta com menor preço, bem como empreendeu diligência, a fim de deixar mais claro o conhecimento e cumprimento das exigências
específicas do instrumento convocatório. (8364752)

19. Analisando o caso concreto, e observando que a diligência foi fator fundamental, a Procuradoria Geral do Estado, por intermédio do Parecer
316 (0011088484), manteve a decisão proferida pelo Pregoeiro.

20. Observe que o prospec�ve overrulingm razão de ser: a diligência.

21. Desse modo, a mo�vação da Comissão Especial de Licitações - CEL está mais concatenada com o atual entendimento da PGE, assim como aos
princípios afetos às compras públicas, notadamente no estado de calamidade pública que hoje nos assola.

22. Por outro lado, notou-se que, na ocasião ora analisada, não foi adotada diligência com a finalidade de complementar a instrução quanto às
exigências específicas, tendo em vista que a Empresa PROALVO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI declarou, sob as penas da lei, estar apta a
cumprir todos os requisitos habilitatórios (0011728901), razão pela qual entende ser de bom tom que os procedimentos sejam uniformes.

23. Por essas razões, considerando o precedente que hoje vigora, sugere-se a manutenção do ato habilitatório, desde que seja empreendida
diligência e resulte na confirmação do cumprimento de tal exegese.

24. Aproveitando o ensejo, sugere-se a Vossa Senhoria, a confecção de orientação técnica para que os pregoeiros em situações semelhantes
adotem o precedente consolidado no Parecer 597 (8364752).

25. Eis o parecer que submeto a vossa apreciação, salvo melhor juízo.

 

 

 

 

1. prospec�ve overruling é a técnica u�lizada para arejar posicionamentos jurisprudenciais corroídos pelo tempo e distantes dos fins cons�tucionais de elevação civilizatória e aprimoramento cole�vo. Sabidamente, decisões
judiciais não são feitas de pedra, mas de valores jurídicos susce�veis à natural influência do avançar da vida em sociedade. Logo, o progredir da existência traz consigo um natural efeito renovador da lei e de suas interpretações.
Ou seja, a revisão jurisprudencial deve ser um processo de aperfeiçoamento civilizatório e, não, um retrocesso ins�tucional. Fonte CONJUR

2. Razão de Decidir - A ra�o decidendi de uma decisão judicial é a porção vinculante de um precedente. Contudo, não se trata de uma vinculação em termos de efeitos processuais Enciclopédia Jurídica PUC

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Falcao Ribeiro, Procurador(a), em 03/06/2020, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

https://www.conjur.com.br/2018-abr-30/sebastiao-ventura-limites-prospective-overruling
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidendi#:~:text=Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20sistema%20de%20precedentes,processuais%2C%20como%20a%20coisa%20julgada.
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 04/06/2020, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0011811447 e o código CRC 6EB8C321.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0043.213810/2020-80 SEI nº 0011811447

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

Decisão nº 91/2020/SUPEL-ASSEJUR

À

Equipe de Licitação CEL

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 091/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0043.213810/2020-80

PROCESSO PRINCIPAL N° (0029.144861/2020-32)

PROCEDÊNCIA: CEL/SUPEL 

ASSUNTO: DIREITO DE PETIÇÃO EM CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

Acolho os mo�vos expostos no Parecer 463, proferido pela Procuradoria Geral do Estado (0011811447), pelos seus próprios fundamentos.

 

DECIDO:

Conhecer e julgar IMPROCEDENTE o pedido da empresa HR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (0011785867) contra decisão que habilitou e
classificou a proposta da par�cipante PROALVO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, mantendo-a habilitada. 
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Ao Pregoeiro da Equipe/CEL para dar ciência às empresas e outras providências aplicáveis à espécie.

   

 
MARCIO ROGERIO GABRIEL

Superintendente SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Márcio Rogério Gabriel, Superintendente, em 04/06/2020, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0011871501 e o código CRC 3E1A6370.

Referência: Caso responda esta Decisão, indicar expressamente o Processo nº 0043.213810/2020-80 SEI nº 0011871501

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

