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Equipe GAMA <gama.supelro@gmail.com>

Impugnação - Pregão Eletrônico nº 845/2022
Larissa Ribeiro Andrade <atendimento@eshr.adv.br> 24 de janeiro de 2023 às 11:57
Para: gama.supelro@gmail.com
Cc: Vanessa <vanessa@eshr.adv.br>, Renato <renato@eshr.adv.br>, Atendimento <atendimento@licitum.com.br>

Prezado Pregoeiro, bom dia.

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, encaminhamos, tempestivamente, a impugnação anexa, para
conhecimento e providências.

Favor confirmar o recebimento deste. Agradecemos desde já.

Atenciosamente,

H R VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Larissa Ribeiro Andrade

AVISO LEGAL: O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado somente às pessoas
indicadas no endereçamento eletrônico, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas na
relação entre empresa e cliente. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos a gentileza de
que seja imediatamente devolvida ao seu remetente e eliminada completamente do seu sistema, sendo vedada
sua utilização de qualquer forma.

LEGAL NOTICE: The content of this message and of the attached documents is addressed only to those persons
indicated in the electronic address and may contain information of confidential nature and/or legally protected as
client-company privilege. If you have received this message as a mistake, we kindly request you to immediately
reply to the sender of this message and entirely eliminate the message from your system, being expressly
prohibited its use in any form.
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À 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 
Equipe de licitação GAMA  

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 845/2022/GAMA/SUPEL/RO 

Prezado senhor Rogério Pereira Santana - Pregoeiro SUPEL-RO 

 

A Licitante 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, por intermédio de sua representante legal, 
infra-assinada, vem, respeitosamente à presença de vossa senhoria, aduzir e requerer o que 
adiante segue. 

Verifica-se no item 13.4., "f", do instrumento convocatório, relativo à 
REGULARIDADE FISCAL, a seguinte exigência: 

f) Certificado de grandes eventos conforme Art. 19 e parágrafo único 
da PORTARIA Nº 3.233, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012 Ministério da 
Justiça/Departamento de Polícia Federal.  

Causa estranheza tal exigência, ainda mais como requisito de regularidade fiscal, uma 
vez que não há previsão deste no rol taxativo de documentos relativos à regularidade fiscal e 
trabalhista do artigo 29 da Lei nº 8.666/93. 

Nem mesmo o artigo 30 da Lei nº 8.666/93, relativo aos documentos de qualificação-
técnica, prevê a exigência do referido documento. O que se permite é a exigência de prova 
de atendimento a requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, conforme artigo 30, 
inciso IV. 

Ocorre que, em consulta ao artigo 19 da Portaria nº 3.233/2012, tão somente consta 
que a "a atividade de vigilância patrimonial em grandes eventos, assim considerados aqueles 
realizados em estádios, ginásios ou outros eventos com público superior a três mil pessoas 
deverão ser prestadas por vigilantes especialmente habilitados". 

Como se sabe, a pretensa contratação que trata o Pregão Eletrônico nº 845/2022 não 
é para atendimento de grandes eventos, em estádios, ginásios ou outro, e sim para 
atendimento às necessidades da Central de Abastecimento do Estado de Rondônia - CEARO. 
Sendo assim, é incabível a exigência de Certificado para grandes eventos. 

Assim, faz-se necessário esclarecer qual o embasamento técnico/jurídico utilizado para 
inclusão da exigência do item 13.4., alínea "f" como requisito de habilitação, sendo que o que 
se pode exigir durante esta fase é tão somente o previsto nos artigos 27 à 31 da Lei nº 
8.666/93. 

Nota-se, por outro lado, que o edital deixou de exigir documentos obrigatórios e 
imprescindíveis para a prestação dos serviços, quais sejam: 
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 Alvará de funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça, conforme estabelece 
a Lei nº 7.102/83 regulamentada pelo Decreto n.º 89.056, de 24/11/1983, e pela 
Portaria DG/DPF 
nº 387, de 28/08/2006, e suas alterações, bem como o artigo 4º da Portaria nº 
3.233/2012. 

 Certificado de Segurança atualizado, expedido pelo Departamento de Polícia 
Federal, do Ministério da Justiça, de acordo com a Portaria DG/DPF n.º 387, de 
28/08/2006, e suas alterações. 

 Autorização emitida pela Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, 
para funcionamento da empresa no Estado de Rondônia.  

Pelo exposto, faz-se necessária a alteração do instrumento convocatório, para afastar 
a exigência incabível de Certificado para grandes eventos, bem como para incluir os 
documentos acima como requisito de assinatura contratual, visto que são obrigatórios para a 
prestação dos serviços. 

Sendo o que havíamos para o momento, ficaremos no aguardo de seu retorno. 

Agradecemos antecipadamente e renovamos os votos de estima e consideração para 
com esta SUPEL/EQUIPE GAMA. 

 
Porto Velho (RO), 24 de janeiro de 2023. 

 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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