
CONTRA RAZÃO :  

 

ILMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
DO DISTRITO FEDERAL, SENHOR CLAYTON ARAGÃO 
 
EDITAL 19/2018 
PROCESSO 3920007072201802 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADO. PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA. I - É irrelevante a quantidade de atestados apresentados, desde que 
fique demonstrado a aptidão do particular para participar do certame licitatório. II - 

A licitação deve visar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, o que 
pode ser obtida por meio de um maior número de licitantes, restando incompatíveis 
interpretações que restrinjam tal finalidade. III - Segurança concedida. (TJ-MA - MS: 
75892004 MA, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 
20/08/2004, SAO LUIS - Grifos Nossos) 
 
EURO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ, sob o nº 04.407.207/0001-36, com endereço no SCIA, Quadra 15, 
Conjunto 05, Lote 01, Loja 02, Guara, Brasília, DF, CEP: 71250-025, vem, respeitosa 
e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar 
 
CONTRARRAZÕES 

 
Ao Recurso Administrativo interposto por GSI – GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA, 
pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas.  
 
I – SÍNTESE DA PRETENSÃO 
 
Trata-se de Recurso Administrativo interpostos pela Licitante GSI – GESTÃO DE 
SEGURANÇA PRIVADA, no qual, baseada em inúmeros sofismas, alega que a 
Recorrida não teria cumprido o disposto 10.6, “b”, do Edital, na medida que seus 
atestado de capacidade técnica não comprovariam a execução de objeto compatível 
com o certame por 03 anos. Além disso, o recurso destaca um suposto erro na 

proposta de preços apresentada pela EURO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, qual seja: 
não constaria na planilha de preços o adicional de 10% devidos ao vigilante 
motorizado por força da sentença normativa proferida para a categoria para seu 
supervisor motorizado. 
 
Ocorre, todavia, que tal fundamentação, data venia, não merece prosperar. Isso 
porque a Recorrida apresentou diversos atestados de capacidade técnica suficientes 
para demonstrar sua qualificação para a prestação de serviços de vigilância. 
Ademais, ao contrário do que sustenta o Recurso, o adicional de 10% previsto na 
Sentença Normativa somente é válido para o vigilante motorizado, não se aplicando 
ao supervisor motorizado.  
 

II – RESUMO DOS FATOS 
 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL está 
promovendo licitação na modalidade de pregão, menor preço global, para contratar 
empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial para 
atender as necessidades da CODHAB-DF em seus postos de assistência técnica, 
conforme as diretrizes estabelecidas pelo Edital e Termo de Referência. 
 
Após o regular processamento do procedimento licitatório, a Recorrida apresentou o 
menor preço e foi declarada vencedora do certame. Contudo, com base em 
argumentação, data venia, estapafúrdia, a GSI interpôs Recurso Administrativo sob 
o argumento de que a EURO estaria descumprindo o disposto no item 10.6, “b”, do 

Edital, bem como constar equívoco na planilha de preços apresentada. 
 
Acontece que tal alegação está totalmente dissociada da realidade, uma vez que a 
Recorrida juntou toda a documentação exigida pelo Instrumento Convocatório, afinal 
seus atestados de capacidade técnica atendem, perfeitamente, a exigência editalícia, 
comprovando a qualificação técnica da EURO.  
 
Somente com o pequeno resumo aqui exposto, tem-se manifesto que o recurso 



interposto não merece provimento. 
 
III - DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO 
INTERPOSTO. 
 
A) Da Suposta Falta de Capacidade Técnica da Recorrida 
 
A Recorrente, de modo ardil, tenta “forçar” a inabilitação da Recorrida, sob o frágil 

argumento da Recorrida não ter comprovado sua capacidade técnica. De acordo com 
o Recurso Administrativo, a EURO não teria cumprido a exigência de comprovação 
de 03 anos de experiência mínima exigidos no item 10.6, “b”, do Instrumento 
Convocatório. 
 
Ocorre, todavia, que o próprio Edital é expresso ao determinar que é permitido o 
somatório dos atestados e, adotando tal procedimento, tem-se o cumprimento da 
exigência editalícia. Veja: 
 
Ao se compulsar os atestados de capacidade técnica colacionados aos autos, nota-se 
claramente que desde maio de 2015, a Recorrida presta serviços semelhantes ao 
licitado para diversos órgão públicos e privados do Distrito Federal. 

 
E mais: ao se proceder ao somatório dos atestados, o que é expressamente 
permitido pelo Edital, verifica-se que a experiência anterior da Recorrida é em 
quantitativo muito maior do que o licitado, o que, por si só, demonstra sua 
capacidade técnica. 
 
Especificando-se o raciocínio acima, tem-se que há, no processo, atestado de 
capacidade técnica emitido pela BRACON, comprovando experiência anterior no 
período de maio de 2015 até maio de 2017.  
 
De igual modo, há atestado de capacidade técnica emitido pela empresa DB 

distribuidora, comprovando experiência anterior no período de maio de 2015 até 
maio de 2017, dezembro de 2015 até fevereiro de 2017. 
 
No atestado emitido pelo Condomínio Jacarandá, o qual não consta qualquer 
irregularidade ao contrário do que afirma do Recorrente, é verificada a comprovação 
de experiência anterior no período de 05 de maio de 2017 até 30 de maio de 2018; 
já no condomínio Paineiras, o atestado de capacidade técnica emitido, comprova 
experiência anterior no período compreendido entre 03 de maio de 2017 até 25 de 
maio de 2018. 
 
Há, ainda, atestado de capacidade técnica emitido pela Votorantim, comprovando a 
perfeita execução de serviços semelhantes ao licitado no período entre 01 de 

novembro de 2016 até 28 de novembro de 2017. 
 
Não há como negar que o somatório de todos esses atestados, sem sombra de 
dúvidas, acarreta uma experiência superior aos 03 anos exigidos no Edital, bem 
como representa um quantitativo superior àquele estabelecido no Instrumento 
convocatório. 
 
Pela soma dos atestados apresentados, tem-se a execução de serviços semelhantes 
ao licitado por mais de 06 anos!!! Basta somar os períodos de cada um dos 
atestados apresentados! 
 
Com todo o respeito, não aceitar o somatório dos atestados de capacidade técnica 

em tela é completamente desarrazoado, trata-se de uma interpretação literal do 
Edital desafiando os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade 
e, principalmente, da vantajosidade. 
 
O combate ao rigor exagerado das disposições editalícias é uma tendência em toda 
administração pública em virtude, inclusive, das determinações dos Tribunais de 
Contas pátrios e da mais moderna e abalizada jurisprudência. Veja: 
 
LICITAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERPRETAÇÃO DE CLAÚSULAS DO 
EDITAL - RIGOR EXAGERADO. O OBJETIVO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS É A BUSCA 
DO MELHOR CONTRATO PARA A ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO-SE, DE OUTRO 

LADO, A IGUALDADE DE CHANCES AOS CONCORRENTES. TODA A INTERPRETAÇÃO 



DE EDITAIS DEVE SER FEITA À CONTA DE TAL PREMISSA, E, ASSIM, A EXIGÊNCIA 
DO ITEM 4.1.2., ALÍNEA A, DO EDITAL (FLS. 10), DEVE SER ENTENDIDA CUMPRIDA. 
A DECLARAÇÃO EXIGIDA NÃO PRECISA SER FORMULADA COM AS EXATAS 
PALAVRAS DO EDITAL, MAS SIM COM O CONTEÚDO MATERIAL QUE LHE ATENDA AO 
CONTEÚDO. Afastado o entendimento restritivo e eivado de excesso de rigor por 
parte da Comissão da Licitação. Prevalência de interpretação que favoreça à maior 
participação. 
"O FORMALISMO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO SIGNIFICA QUE SE POSSA 

DESCLASSIFICAR PROPOSTAS EIVADAS DE SIMPLES OMISSÕES OU DEFEITOS 
IRRELEVANTES" (cf. STJ; Mandado de Segurança nº 5418; Relator: Ministro 
Demócrito Reinaldo). Sentença confirmada. Remessa improvida (TRF da 2ª Regisão, 
REOMS - REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 24729, Processo: 
9902057241 UF: RJ, Órgão Julgador: QUINTA TURMA ESP., Rel. Des. GUILHERME 
COUTO, Data da decisão: 15/03/2006, DJU 23/06/2 - Grifos Nossos) 
 
Interpretar o Edital da forma pretendida pelas Recorrentes é ferir de morte o escopo 
da própria Licitação, daí porque não pode ser acolhida por essa colenda Autoridade. 
Sobre o tema, assim é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in 
verbis: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. 
INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL 
PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. 1. A INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL NÃO PODE 
CONDUZIR A ATOS QUE ACABEM POR MALFERIR A PRÓPRIA FINALIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, RESTRINGINDO O NÚMERO DE CONCORRENTES E 
PREJUDICANDO A ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA. 2. O ato coator foi 
desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta de 
assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, 
o que não é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de 
formalismo. Precedentes. 3. Segurança concedida (STJ – Mandado de Segurança 

5869, Órgão Julgador: Primeira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 07/10/2002 - 
Grifos Nossos). 
 
A doutrina, em perfeita consonância com a Jurisprudência, também é enfática ao 
afirmar que o Edital sempre deve ser interpretado de acordo com o fim precípuo do 
procedimento licitatório, qual seja: viabilizar a contratação mais segura e econômica 
para a Administração Pública. Não se trata, então, de um concurso para verificar 
quem é o melhor cumpridor do Edital. A propósito, confira-se: 
 
(...) é absolutamente indispensável que empresários, administradores, juízos, 
membros do Ministério Público e legisladores entendam que LICITAÇÃO NÃO É UM 
CONCURSO DE DESTREZA, DESTINADO A SELECIONAR O MELHOR CUMPRIDOR DO 

EDITAL. (Adilson Abrau Dallari, in ASPECTOS JURÍDICOS DA LICITAÇÃO, Saraiva, 5a 
Edição, pág. 13 - Grifos Nossos) 
 
Evidente, dessa forma, que, interpretando-se o Edital de forma sistêmica, tem-se 
que houve a efetiva comprovação da experiência anterior exigida no Edital. 
 
Frise-se. O objetivo da legislação pátria (Lei 8.666/93) ao determinar como requisito 
para o interessado se sagrar vencedor de um certame, a comprovação de 
experiência anterior é, única e exclusivamente, imprimir segurança ao Erário, ou 
seja, garantir que o particular contratado pela Administração tem know how para a 
prestação de serviços. 
 

E é justamente em virtude da premissa acima que a Lei 8.666/03 é expressa ao 
determinar que a qualificação técnica dos interessados será comprovado por meio de 
experiências anteriores semelhantes ao objeto contratado, ou seja, o atestado de 
capacidade técnica deve ser capaz de comprovar que o Interessado já adimpliu, de 
forma eficiente, contrato semelhante ao objeto licitado, o que é evidente no caso em 
tela, tendo em vista os inúmeros atestados colacionados pela Requerida. 
 
Sobre o tema, assim é o entendimento da mais moderna doutrina, in textu: 
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA. CRITÉRIOS. QUALIDADE OU QUANTIDADE. 1. Casos há em que a prova 

de execução de serviço com objeto similar ao licitado põe em evidência a 



quantidade, pois a complexidade da prestação residiria exatamente na sua 
dimensão.Embora o objeto do serviço seja simples, a amplitude do objeto licitado 
impõe significativas dificuldades ao seu desempenho, as quais deve o concorrente 
dar mostrar ter experiência na superação.Outras vezes, contudo, o preponderante 
na demonstração da capacitação técnica não será o elemento quantitativo; o 
concorrente deve provar que tem habilitação técnica para a complexidade do objeto, 
analisando a essência da prestação, considerando a sua especialidade e dificuldades, 
sem ater-se à dimensão da operação que deverá realizar para consecução do objeto 

licitado, a qual é elemento apenas secundário. 2. No caso concreto, à míngua de 
uma perfeita especificação do edital, a comprovação da capacidade técnica, 
tratando-se de serviço de vigilância desarmada, deve se nortear pelo critério da 
qualidade; a empresa concorrente deve demonstrar que tem um mínimo aceitável de 
conhecimento e experiência com as funções de vigilância desarmada, objeto do 
pregão; se tem sido a contento o desempenho do serviço nas empresas 
contratantes, independentemente da quantidade de postos de vigilância que 
administra. É assim até pela reduzida quantidade de postos de vigilância objeto da 
licitação - 28, cuja administração não exige logística que lhe impute exagerada 
complexidade. (TRF-4 - AGA: 2055 PR 2004.04.01.002055-4, Relator: LUIZ CARLOS 
DE CASTRO LUGON, Data de Julgamento: 22/06/2004, TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 21/07/2004 PÁGINA: 671 – Grifos Nossos) 

 
Patente, portanto, que a Recorrida adimpliu, por completo, as exigências editalícias, 
não podendo se argumentar pela sua exclusão do certame, por falta de qualificação 
técnica.  
 
Além disso, não se pode olvidar que a presente licitação, tem por escopo a 
contratação de empresa especializada em vigilância, uma espécie de terceirização de 
mão de obra. 
 
Logo, a comprovação de capacidade técnica da empresa deve ser latu, ou seja, a 
licitante deve comprovar que possui condições de gerir sua mão de obra terceirizada 

e não, necessariamente, que possui experiência anterior em cada espécie de serviço 
de vigilância existente (armada, desarmada, uso de arma não letal etc). 
 
E, ao se verificar tal premissa, nota-se que a Recorrida juntou diversos atestados, os 
quais são mais que suficientes para comprovar sua qualificação técnica segundo os 
critérios estabelecidos pelo Edital e pela legislação. 
 
Veja que a forma de comprovação da capacidade técnica dos serviços de 
terceirização de mão de obra, o que inclui, por óbvio, o serviço de vigilância, está na 
gestão de pessoa, conforme esclarece o colendo TCU, in verbis:  
 
(...) 6. No que se refere à habilitação, a licitante vencedora comprovou que já atua 

no mercado há mais de três anos e efetuou o gerenciamento de postos equivalente 
a, pelo menos, 50% do quantitativo a ser contratado. Também como destacou a 
Secex/SP, este Tribunal já assentou que as empresas fornecedoras de mão-de-obra 
devem comprovar a capacidade de recrutar e manter pessoal adequado, ou seja, 
que possuem habilidade na gestão dos empregados que prestam os serviços. Nessa 
linha, é factível admitir-se que a comprovação da capacidade de gestão se refira ao 
quantitativo de postos gerenciados, independentemente da exata descrição da 
atribuição de cada um dos postos. Assim, o fato de os atestados trazidos se 
referirem ao suprimento de cargos diferentes daqueles atualmente pretendidos é 
insuficiente para desqualificar a licitante, mormente Assinado quando nenhum deles 
se reveste de especial complexidade técnica. (TCU - Acórdão 1671/2017, Rel. Min. 
José Lúcio Monteiro, julgado em 02/08/2017 - Grifos Nossos) 

 
No mesmo sentido: 
 
112. (...) É cada vez mais raro firmar contratos com empresas especializadas 
somente em limpeza, ou em condução de veículos, ou em recepção. As contratadas 
prestam vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contrato, de forma que 
adquirem habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, e não na 
técnica de execução destes. (...) 
114. (...) nesses contratos, dada a natureza dos serviços, interessa à Administração 
certificar-se de que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e 
honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais. É situação muito 

diversa de um contrato que envolva complexidade técnica, como uma obra, ou de 



um contrato de fornecimento de bens, em que a capacidade pode ser medida 
tomando-se como referência a dimensão do objeto – que serve muito bem o 
parâmetro de 50% usualmente adotado” (TCU - Acórdão 1.214/2013, Rel. Min. 
Aroldo Cedraz - Grifos Nossos). 
 
Em perfeita consonância com o entendimento da mais alta Corte de Contas do País, 
encontra-se a jurisprudência. A propósito, confira-se: 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. 
PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. ATESTADOS DE CAPACIDADE 
TÉCNICA. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO TERCEIRIZADO. NATUREZA 
CONTINUADA DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA E NÃO NO SERVIÇO ESPECÍFICO A SER PRESTADO. REFORMA DA 
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.  
I – (...) 
II - A Lei nº 8.666/93, ao regulamentar a matéria, no plano infraconstitucional, 
estabeleceu que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-ia à 
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, sendo 
comprovada por intermédio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes (art. 30, II e § 1º). No mesmo sentido tem-se o art. 4º, XIII, da Lei nº 
10.520/2002, que instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a modalidade de licitação denominada pregão e o art. 14, II, do seu 
Decreto Regulamentador (Decreto 5.450/2005);  
III - No caso dos autos, a Recorrente foi inabilitada por decisão do Presidente desta 
Corte Eleitoral, tendo em conta a apresentação de atestados de capacidade técnica e 
operacional que, em tese, não guardariam relação de pertinência com o objeto 

licitado. No entanto, por se tratar de empresa que fornece mão-de-obra, dada a 
natureza do contrato (prestação continuada), o que deve ser fundamental à 
Administração é a certificação de que a empresa a ser contratada possui capacidade 
de gestão de pessoal e não a execução técnica destes, especialmente quando não se 
trata de cargo com complexidade técnica, caso dos autos. Precedentes do TCU.  
IV - Recurso Administrativo provido . (TRE-AM - PA: 060042128 MANAUS - AM, 
Relator: JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data 
de Publicação: DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 13/03/2018, 
Página 17 - Grifos Nossos) 
 
Destarte, tem-se atendidos os requisitos editalícios e legais acerca da comprovação 
da qualificação técnica da Recorrida, razão pela qual deve ser negado provimento 

aos recursos interpostos. 
 
B) Do Hipotético Equívoco Contido na Planilha de Preços da Recorrida 
 
Ainda na desesperada tentativa de tentar inabilitar/desclassificar a Recorrida, a 
Recorrente argumenta, em seu Recurso, a existência de equívoco na planilha de 
preços apresentada pela Licitante Vencedora. Em suma, a GSI – GESTÃO DE 
SEGURANÇA PRIVADA alega que a EURO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI não cotou, 
em sua planilha de preços, o adicional de 10% previsto na cláusula terceira, aliena 
“g”, da Sentença Normativa proferida no Dissídio Coletivo nº 0000271-
15.2017.5.10.0000 para os supervisores que exercem suas funções motorizados. 
 

Ocorre, todavia, que tal argumento não passa de uma tentativa da Recorrente de 
induzir esse eminente Pregoeiro em erro. Isso porque não há previsão legal, 
regulamentar e/ou em sentença normativa que determine a obrigação de pagar 
adicional de 10% para supervisor motorizado, tal adicional somente é devido aos 
VIGILANTES motorizados. 
 
Vale, então, transcrever a citada cláusula terceira, aliena “g”, da Sentença 
Normativa proferida no Dissídio Coletivo nº 0000271-15.2017.5.10.0000, in verbis: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A partir de 01º de janeiro de 2017, a todo vigilante que 
trabalha em empresa de segurança privada, inclusive orgânica, fica garantido o 

salário normativo de R$ 2.012,54 (dois mil e doze reais e cinquenta e quarto 



centavos), que deverá ser acrescido de 30% (trinta por cento) do adicional de 
periculosidade previsto na Lei n. 12.740/2012.  
(...)  
g) a partir de 01º de janeiro de 2017, aos vigilantes que exercem suas funções de 
forma motorizada fica assegurado o adicional de 10% (dez por cento) a incidir sobre 
o piso normativo mínimo indicado no caput , que deverá ser acrescido de 30% 
(trinta por caput cento) a título do adicional de periculosidade (Lei n.12.740/2012). 
(Grifos Nossos) 

 
Da simples leitura do disposto acima, não há dúvidas de que o adicional de 10% 
aplica-se, tão somente, ao vigilante, não sendo possível exigir o pagamento de tal 
verba aos supervisores. 
 
E mais: para não deixar dúvida acerca da premissa acima, tem-se que a própria 
cláusula terceira, em sua alínea “e”, expressamente prevê o piso do salário do 
supervisor, destacando, de forma expressa, que o piso é exigível para o supervisor, 
seja ele motorizado ou não. 
 
Com efeito, importante transcrever a citada alínea “e”, in textu: 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - A partir de 01º de janeiro de 2017, a todo vigilante que 
trabalha em empresa de segurança privada, inclusive orgânica, fica garantido o 
salário normativo de R$ 2.012,54 (dois mil e doze reais e cinquenta e quarto 
centavos), que deverá ser acrescido de 30% (trinta por cento) do adicional de 
periculosidade previsto na Lei n. 12.740/2012.  
(...)  
e) a partir de 01º de janeiro de 2017, o salário normativo dos profissionais que 
exercem a função de fiscalização de outros vigilantes nas frentes de serviço, de 
forma fixa ou móvel (com ou sem veículo), será de R$ 2.413,99 (dois mil, 
quatrocentos e treze reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido de 
30% (trinta por cento) do adicional de periculosidade previsto na Lei n. 12.740/2012 

(Grifos Nossos). 
 
Não há dúvidas, então, que inexiste erro na planilha de preços apresentada pela 
Recorrida, o que afasta qualquer possibilidade de provimento ao Recurso interposto. 
 
IV – DOS PEDIDOS 
 
Diante do exposto, não há dúvidas acerca da necessidade de manutenção da decisão 
recorrida, daí porque o não provimento do Recurso Administrativo interposto é 
medida que se impõe. 
 
Nestes termos,  

pede deferimento. 
 
Brasília/DF, 22 de agosto de 2018. 
 
 
EURO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI  

 


