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PROCESSO N° 39200007072201802 

 

G.S.I. - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. devidamente 

qualificada nos autos do processo licitatório em referência, vem tempestivamente perante V.Sa., 

com fundamento no item 12 do referido Edital do Certame, interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

contra a decisão do Douto Pregoeiro que julgou vencedora a empresa EURO SEGURANÇA PRIVADA 

EIRELI, o que faz pelos seguintes motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

 

RESUMO DA PRETENSÃO RECURSAL 

 

Segundo os termos do Edital, o pregão objeto dos autos tem por objeto a “Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial diurna mediante uso de 

arma não-letal, para atender as necessidades da CODHAB-DF em seus postos de assistência 

técnica, incluindo o fornecimento de uniformes e equipamentos”, conforme definido no termo de 

referência e anexos ao edital. 

 

Ao fim da sessão de pregão, a empresa EURO SEGURANÇA foi declarada vencedora do certame, 

com o preço de R$ 880.820,00 (oitocentos e oitenta mil oitocentos e vinte reais). 

 

Com o devido respeito, tal decisão merece reforma, tendo em vista a ausência de comprovação de 

qualificação técnica segundo as regras do Edital, bem como a evidência de falhas contidas na 

formação da planilha de custos que deu origem à sua proposta, senão vejamos: 

 

DOS MOTIVOS QUE AUTORIZAM O PROVIMENTO DO RECURSO 

 

Da não comprovação de capacidade técnica por parte da empresa licitante 

 

No caso em tela, o Edital do certame determina em seu item 8.4.1, I, as regras para fins de 

comprovação de capacidade técnica das empresas licitantes: 

 

“8.4.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes 

documentos: 

 

I- Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade 

Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características e 

prazos com o objeto desta licitação;” 

 

Já o termo de referência, em seu item 17.6 e subitens 17.6.1, 17.6.2 e 17.6.3, assim determina: 

 

“17.6. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem a execução pela licitante, de serviços de vigilância desarmada 

e ostensiva armada, por período não inferior a 3 (três) anos, com igual número de postos 

conforme o subitem c.2., do item 10.6 do Anexo VII-A da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, 

de 26 de maio de 2017; 

 

17.6.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 



econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

 

17.6.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

 

17.6.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes conforme o item 10.6.1. do Anexo VII-A da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.” 

 

Assim dispõe o Edital sobre os quantitativos e números de postos a serem contratados: 

 

GRUPO ITEM POSTO QUANTIDADE DE POSTOS DE SERVIÇO QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 

1 1 Vigilância com arma não letal, 44 (quarenta e quatro) horas semanais, diurnas, de segunda 

feira a sexta feira envolvendo 01 (um) vigilante; 10 10 

2 Supervisor, motorizado, 44 (quarenta e quatro) horas semanais, diurnas, de segunda feira a 

sexta feira 1 1 

Total de Postos/Funcionários 11 11 

 

 

A respeito da capacidade técnica, o Edital do certame faz ainda referência aos itens 10.6.1 e 10.6, 

c.2, do anexo VII-A, da Instrução Normativa n° 05/17 SLTI/MPOG. 

 

Confira-se a redação de tais dispositivos: 

 

“10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-operacional, a 

Administração Pública poderá exigir do licitante: 

 

(...) 

 

b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, 

mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante 

ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados; 

 

(...) 

 

c.2. quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), 

o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes 

ao da contratação. 

 

10.6.1. É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, 

para fins da comprovação de que trata a alínea "b" do subitem 10.6 acima, não havendo 

obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.” 

 

Ou seja: A empresa licitante deve comprovar a execução de pelo menos 10 (dez) postos de 

vigilância com arma não letal e 1 (um) de supervisor motorizado, por meio de contratos cujo 

prazo de execução não seja menor do que de 3 (três) anos, sendo admitida a soma dos postos, de 

períodos diferentes, referentes a cada contrato. 

 

A empresa licitante apresentou 5 (cinco) atestados de capacidade técnica, assim enumerados: 

 

1- Contrato com a empresa BRACON – 1 posto de vigilância armada noturna e 1 posto de 

vigilância armada diurna, na escala 12x36 – execução de 6.5.15 a 7.5.16, conforme data de 

emissão e assinatura do atestado; 

 

2- Contrato com a empresa DB BRASIL – 1 posto de vigilância armada noturna, na escala 12x36 - 

execução de 04.12.15 até 22.02.2017, conforme data de emissão e assinatura do atestado; 

 

3- Contrato com o Condomínio Jardins dos Jacarandás – 4 funcionários de vigilância armada 



motorizada, sem especificação de período – execução de 5.5.17 até 30.05.2018, conforme data de 

emissão e assinatura do atestado 

 

4- Contrato com o Condomínio Jardins das Paineiras – 4 funcionários de vigilância armada 

motorizada, sem especificação de período – execução de 3.5.17 até 25.05.2018, conforme data de 

emissão e assinatura do atestado; 

 

5- Contrato com a empresa Votorantim Cimentos – 6 funcionários de vigilância armada, sem 

especificação de período ou de postos – execução de 1.11.16 até 28.11.2017, conforme data de 

emissão e assinatura do atestado 

 

Com o devido respeito ao entendimento do Douto Pregoeiro, a empresa recorrida não comprovou 

capacidade técnica compatível com o exigido no presente certame, senão vejamos: 

 

Quantidade de postos insuficiente e erros presentes nos atestados da recorrida 

 

Os atestados de capacidade técnica apresentados pela recorrida estão repletos de erros e 

impropriedades. 

 

Nota-se de pronto que os atestados emitidos pelos Condomínios Jardins dos Jacarandás e Jardins 

das Paineiras, bem como o atestado emitido pela Votorantim Cimentos, não especificam o regime 

de horário de contratação dos profissionais, e tampouco esclarecem o número de postos 

contratados, trazendo somente o número de funcionários referentes ao contrato. 

 

Isso mostra a clara tentativa por parte da recorrida de induzir a Administração a erro. 

 

Tome-se como exemplo o caso do atestado referente ao serviço prestado ao Condomínio Jardim 

das Paineiras, em que são indicados 4 (quatro) funcionários no atestado de capacidade técnica, 

mas a contratação de fato só é referente a 2 (dois) postos de vigilância armada na escala 12x36, 

que é o que se revela da análise do contrato de prestação de serviços referente a tal atestado. 

 

Já no caso do atestado emitido pela empresa Votorantim, este se refere a apenas 3 (três) postos 

de trabalho, sendo dois de vigilância armada motorizada e um de vigilância armada, conforme de 

depreende do contrato apresentado em seu título Escopo. 

 

No caso do atestado emitido pelo condomínio Jardins dos Jacarandás, a deficiência na 

documentação é ainda mais grave, pois não foi juntado aos autos o contrato original para 

comprovação do início da prestação dos serviços, juntou-se somente um termo aditivo que não 

traz em seu bojo os termos da contratação, o que torna impossível a análise do referido atestado 

de capacidade técnica, inclusive o aditivo sequer traz em seu texto o objeto da contratação. 

 

Considerando-se, somente por argumentar, que a contratação firmada pelo condomínio Jardins 

dos Jacarandás se deu no regime padrão de escala 12x36, tal atestado de capacidade técnica seria 

referente a apenas dois postos .  

 

Registra-se que da análise dos três atestados acima referidos é possível se concluir a prestação de 

serviços para 7 (sete) postos de vigilância. 

 

Assim, os atestados de capacidade técnica acima referidos não podem ser considerados, posto que 

incompletos e não permitem aferir deles todos os aspectos do serviço efetivamente prestado pela 

recorrida. 

 

 

 

 

De igual modo, destaca-se que os demais atestados apresentados, se somados, comprovam 

capacidade técnica para tão somente 3 (três) postos de vigilância armada na escala 12x36, 

vejamos. 

 



O atestado de capacidade técnica emitido pela Bracon, atesta a prestação do serviço de vigilância 

armada em 2(dois) postos e o da DB Brasil, atesta a prestação do serviço de vigilância armada em 

apenas 1(um) posto.  

 

A vista de todo o exposto, apenas para fins de argumentação, consideremos os atestados 

irregulares como válidos: ainda assim o somatório de postos de todos os atestados apresentados 

pela recorrida seria igual a 10 (dez) postos, não se cumprindo a exigência editalícia de 10 (dez) 

postos de vigilante e 1 (um) de supervisor. 

 

Assim, mesmo que se admitisse a validade de todos os atestados apresentados pela recorrida, 

ainda assim ela não conseguiu comprovar a capacidade técnica na totalidade dos postos exigidos 

pelo Edital do Certame, o que torna sua inabilitação medida inevitável. 

 

Da não comprovação de experiência mínima 

 

O edital do certame, ao tratar da qualificação técnica, traz a exigência mínima de comprovação de 

(3) três anos de experiência na prestação dos serviços contratados, confira-se item 17.6.3. 

 

17.6.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes conforme o item 10.6.1. do Anexo VII-A da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.” 

 

Infere-se da inteligência do item acima que é permitida a soma dos atestados de capacidade 

técnica desde que eles sejam de períodos diferentes, permitindo-se ainda a soma de períodos não 

contínuos, porém é vedada a soma de atestados de períodos iguais. 

 

Com efeito, destaca-se que os atestados de capacidade técnica apresentados pela recorrida não 

são suficientes para comprovação dos 3 (três) anos de experiência mínima na prestação dos 

serviços semelhantes ao da contratação, visto que há muitos períodos iguais que não podem ser 

considerados válidos para fins de comprovação. 

 

Vejamos especificamente o período de cada atestado: 

 

1ª. O atestado emitido pela Bracon Engenharia e Comércio atesta a prestação do serviço pela 

recorrida no período de 06.05.2015 a 07.05.2017. 

 

2º. Já o emitido pela DB Distribuidora Brasil de Alimentos atesta a prestação dos serviços pela 

recorrida no período de 04.12.2015 a 22.02.2017. 

 

3º. O atestado emitido pelo condomínio Jardim das Paineiras atesta a prestação dos serviços no 

período de 03.05.2017 a 30.05.2018. 

 

4º. O condomínio Jardim dos Jacarandás atesta a prestação dos serviços no período de 

05.05.2017 a 30.05.2018. 

 

5º. Por fim, a Votorantim Cimentos S/A atesta a prestação de serviços no período de 01.01.2016 a 

28.11.2017. 

 

Ao se analisar os períodos de cada atestado e excluindo-se os períodos iguais, ou seja, de 

prestação concomitante dos serviços de vigilância, conclui-se que a recorrida apresenta 

experiência mínima inferior a três anos. 

 

Do primeiro atestado acima referido considera-se válida para fins de comprovação de experiência 

um período de 7 (sete) meses, de 06.05.2015 a 03.12.2015. 

 

Do segundo atestado o período a ser considerado é de 8 (oito) meses, de 04.12.2015 a 

22.02.2017 

 

Do terceiro atestado é possível se considerar 12 (doze) meses, de 03.05.2017 a 30.05.2018. 



 

Do quarto atestado não é possível se considerar qualquer período, visto que a prestação de 

serviços ocorreu em período igual ao do terceiro atestado, de 05.05.2017 a 30.05.2018.  

 

Registra-se que o item 17.6.3 do edital veda a soma de atestados de períodos iguais. 

 

Por fim, do quinto atestado é possível se considerar o período de 23.03.2017 a 02.05.2017, ou 

seja, 2 (dois) meses que não foram cobertos pelo segundo e terceiro atestados. 

 

Observando-se os períodos em que a prestação dos serviços se deu em diferentes períodos, 

conforme exigência do item 17.6.3 do edital, tem-se a comprovação de experiência mínima por 

parte da recorrida comprovada por um período de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses. 

 

Sendo assim, é incontroverso e irrefutável o não cumprimento da exigência de experiência mínima 

pela recorrida, devendo esta ser inabilitada do pregão eletrônico 019/2018 CODHAB – DF.  

 

Da natureza diversa dos serviços prestados pela recorrida 

 

Ademais, é forçoso apontar que em nenhum dos atestados de capacidade técnica apresentados 

pela empresa recorrida consta qualquer prestação de serviço referente ao posto de supervisor 

motorizado. 

 

Também nenhum deles é referente a contratação de postos de vigilância com arma não letal, e 

sim de vigilância armada e vigilância armada motorizada, ou seja, objeto completamente diverso 

do serviço ora licitado. 

 

O regime de contratação também é diverso, pois todos os atestados apresentados pela recorrida 

se referem a contratações no regime 12x36, quando o objeto do certame é a contratação no 

regime de 44 horas semanais.  

 

Com o devido respeito, é um erro pressupor que empresas que prestam serviços de vigilância 

armada e vigilância armada motorizada estão necessariamente qualificadas para prestar serviços 

de vigilância desarmada ou de vigilância com arma não letal. 

 

As particularidades e aspectos dos dois serviços são totalmente diversas, bem como o treinamento 

dispensado aos profissionais que devam executá-los. 

 

Da mesma forma, a logística necessária para a manutenção de um posto na escala 12x36 é 

diversa da necessária para a manutenção de um posto no regime de 44 horas semanais.  

 

Assim, mesmo que se afastassem na espécie as irregularidades contidas nos atestados 

apresentados pela recorrida, o que se admite somente por argumentar, verifica-se que ela não 

demonstrou capacidade técnica em serviços compatíveis com o serviço ora licitado. 

 

Verifica-se que a recorrida possui experiência somente em quantitativos muito menores e em 

serviços diversos dos que a Administração pretende contratar por meio deste certame.  

 

Sendo assim, inegável o descumprimento dos itens 8.4.1 e 8.4.1-I, do Edital por parte da empresa 

licitante, além do descumprimento dos itens 17.6, 17.6.1, 17.6.2 e 17.6.3 do Termo de 

Referência. 

 

Também descumpridos por parte da recorrida os itens 10.6.1 e 10.6, c.2, do anexo VII-A, da 

Instrução Normativa n° 05/17 SLTI/MPOG. 

 

Tais fatos deveriam gerar fatalmente inabilitação da recorrida do certame. 

 

Entretanto, o Douto Pregoeiro teve por bem habilitar a empresa EURO, em franca violação aos 

supracitados dispositivos normativos, bem como ao artigo 3º, caput e § 1º e incisos e artigo 30, 

caput e inciso II, § 1°, I da Lei n° 8.666/93: 



 

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos.  

 

(...) 

 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 

(...) 

 

II - 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; 

 

(...) 

 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações 

pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 

exigências a:  

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (...)”  

 

Houve aqui quebra do princípio da legalidade e isonomia, eis que foi afastada regra editalícia 

somente em favor da recorrida sem que haja determinação legal que assim autorize.  

 

Por isso houve também clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

A exigência de quantitativos mínimos referentes à qualificação técnica é medida legal e cuja 

adoção é respaldada pelo c. Tribunal de Contas da União, que assim já entendeu: 

 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não constituem, 

por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. 

Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem ser 

desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente 

constituir garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com 

as obrigações contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente fundamentadas, de forma 

que fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao 

objeto licitado.”  

 

E também: 

 

“REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. TÉCNICA E PREÇO. GERENCIAMENTO DE OBRAS 

PORTUÁRIAS. PAC. ITAQUI/MA. POSSÍVEL RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. 

CONTRATO EM PLENA EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 1. O art. 33 da Lei 

de Licitações atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios nas 

licitações. 2. A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas individualmente 

em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando questões de alta 



complexidade e de relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas com condições de, 

sozinhas, atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em que a 

participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes. 3. É cabível a exigência de 

comprovação da capacidade técnico-operacional mediante atestados, sendo admitida, inclusive, a 

possibilidade de exigências de quantitativos mínimos e prazos máximos para essa comprovação, 

desde que demonstrada a adequação e pertinência de tal exigência em relação ao objeto licitado. 

4. A qualificação exigida pela Lei 8.666/1993 para os membros da equipe técnica responsáveis 

pelos trabalhos refere-se à experiência profissional, que não necessariamente guarda relação com 

o tempo de formado, mas pela participação em obra ou serviço de características semelhantes.”  

 

Cabe ressaltar que não houve por parte da empresa recorrida nenhum questionamento a respeito 

dos quantitativos expressos no Edital na fase de impugnação. 

 

Sendo assim, com a devida vênia, é clara a ilegalidade na decisão do Eminente pregoeiro que 

julgou vencedora a empresa EURO, merecendo reforma pelos motivos acima elencados. 

 

Das falhas na formação do preço 

 

Além disso, constam evidentes falhas na formação do preço ofertado pela empresa EURO, as quais 

lançam dúvidas insanáveis a respeito da sua exequibilidade. 

 

A sentença normativa exarada no âmbito do Dissídio Coletivo n° 0000271-15.2017.5.10.0000, 

assim determinou sobre a alínea g da cláusula terceira da Convenção Coletiva de Trabalho da 

categoria: 

 

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).” 

 

Ou seja: Aos vigilantes motorizados fica assegurado um adicional de 10% sobre a remuneração, 

sendo que tal adicional se incorpora à remuneração para todos os efeitos e gera reflexos sobre 

todas as demais verbas salariais. 

 

Ocorre que a recorrida não fez incidir tal adicional sobre a composição de custos do supervisor 

motorizado, o que impacta negativamente sobre absolutamente todas as verbas salariais 

calculadas sobre a remuneração, como férias, 13° salário, FGTS, encargos sociais, dentre outros. 

 

Apesar de tal impropriedade, o Douto Pregoeiro sequer solicitou esclarecimentos à empresa 

recorrida, incorrendo em nova violação ao artigo 3º, caput e § 1º e incisos e artigo 30, caput e 

inciso II, § 1°, I da Lei n° 8.666/93, pois houve a quebra da isonomia entre os licitantes ao se 

tolerar falhas que impactaram negativamente na proposta. 

 

Diante da inconformidade da proposta e da ausência de esclarecimentos ou de retificações, a 

mesma deve ser rejeitada e a empresa licitante declarada inabilitada. 

 

Aqui não se entende que haja excesso de formalismo, mas somente o cumprimento estrito às 

exigências do Edital e a necessidade de haver conformidade da proposta com seus termos: 

 

Esse é o entendimento dos Tribunais: 

 

“PEDIDO DE REEXAME EM PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EM 



DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DEVIDA. CONHECIMENTO. NÃO 

PROVIMENTO. ARQUIVAMENTO. 1. Não se aceita como proposta documento que não contém todos 

os elementos exigidos no edital, sobretudo quando o conjunto dos documentos contém 

contradições e a parcela que é favorável ao licitante desclassificado consubstancia-se em patente 

reprodução dos textos contidos no edital. 2. Se o edital pede que o produto a ser ofertado seja 

submetido a teste de qualidade, este deve incidir sobre produto com as exatas características 

exigidas no edital como definidoras de seu objeto.”  

 

E ainda: 

 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO DA TERRACAP PARA A VENDA DE IMÓVEIS. 

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM O EDIDTAL. 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA 

ACOMPANHADA DE CAUÇÃO INFERIOR À EXIGIDA PELO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. I. OS ATOS ADMINISTRATIVOS SÃO 

IMANTADOS POR UMA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE QUE SÓ PODE SER 

DESCONSTITUÍDA MEDIANTE PROVA CONCLUDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. II. LEGITIMIDADE 

E VERACIDADE SÃO ATRIBUTOS INDISSOCIÁVEIS QUE CONFEREM AO ATO ADMINISTRATIVO A 

PRESUNÇÃO DE TEREM SIDO REALIZADOS DE ACORDO COM A LEI E DE ESPELHAREM A 

CONFORMIDADE COM OS FATOS NARRADOS OU ATESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

III. LONGE ESTÁ DE REPRESENTAR FORMALISMO EXACERBADO A DESCLASSIFICAÇÃO DA 

PROPOSTA FORMULADA EM DESACORDO COM O EDITAL. IV. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM 

FORMALISMO, SENÃO EM CUMPRIMENTO ESTRITO DAS NORMAS EDITALÍCIAS, QUANDO A 

PROPOSTA É DESCLASSIFICADA PELO FATO OBJETIVO DE SUA DESCONFORMIDADE COM O 

EDITAL. V. COMO NORMA BÁSICA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O EDITAL SUBMETE AOS 

SEUS TERMOS TANTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO OS LICITANTES, DE MANEIRA QUE NÃO 

PODE TER A SUA APLICAÇÃO RESSALVADA OU EXCEPCIONADA, SOB PENA DE OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. VI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”  

 

Assim, diante da documentação acostada aos autos e da argumentação acima elencada, o 

provimento do presente recurso é medida que se impõe para declarar inabilitada a empresa EURO 

Segurança Privada Eireli. 

 

DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso ora apresentado para anular 

a decisão que decretou vencedora do certame a empresa EURO Segurança Privada Eireli e, ato 

contínuo, decretar a sua inabilitação no processo licitatório em tela, pelo acima exposto. 

 

 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

Brasília, 17 de agosto de 2018. 
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