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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AO ILUSTRE SR. JEFFERSON LUSTOSA MACIEL, PREGOEIRO OFICIAL DESIGNADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS

Pregão Eletrônico n. 01/2022
Processo n. 21.0.000001682-6
REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 21.315.603/0001-
52, com sede à Quadra 901 Sul (ACSO 90), AL. 11, QD 3, Lote 2, Sala 01, CEP: 77.017-263, Plano Diretor Sul,
Palmas/TO, neste ato representada por sócio administrador WANDERSON ROCHA ARAUJO, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade profissional n. TO-002077/O-7 CRC/TO e inscrito no CPF/MF sob o n.
846.917.861-04, residente e domiciliado em Palmas/TO, CEP 77.016-167, residente e domiciliado em Palmas/TO,
vem, muito respeitosamente, com fundamento no item 18 do Edital, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face
da empresa ARTSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, o fazendo conforme fatos e fundamentos a seguir expostos.
Trata-se de licitação na modalidade pregão cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de Vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, para as unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins nos municípios de Palmas, Gurupi e
Araguaína conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Conforme consignado na Ata de realização do pregão eletrônico, a empresa recorrente manifestou intenção de
recurso em face da ilegalidade na decisão que habilitou a empresa recorrida mesmo tendo esta descumprido os
itens 11.1.2 e 15.10.2 do Edital e itens 3.1.1 e 3.1.3 do Anexo I, o que deve ser revisto pelos seguintes motivos

DA NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA
Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as
regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir ou permitir a sua não
observância.
No presente caso, referida empresa não atendeu ao os itens 11.1.2 e 15.10.2 do Edital e item 3.1.3 do Anexo I,
cujas previsões são as seguintes: 
11.1.2. O licitante também deve encaminhar a planilha de custos e formação de preços, para cada posto de
serviço, em versão Excel, contendo todas as formulas utilizadas na formulação de sua proposta.
11.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
15.10.2. BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, EXIGÍVEL E APRESENTADO NA FORMA DA LEI,
registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante; ou Balanço Patrimonial via Sistema Público de
Escrituração Fiscal Digital - SPED com recibo de entrega.
a) Para as sociedades anônima e por cota de responsabilidade limitada, serão considerados aceitos como na forma
da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): - publicados em Diário Oficial; ou - publicados
em jornal de grande circulação; ou - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.
a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente; ou - por fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
3.1.1. Alvará de funcionamento expedido pelo Ministério da Justiça, devidamente publicado no D.O.U., conforme
estabelece a Lei n.º 7.102, de 20/06/1983, regulamentada pelo Decreto n.º 89.056, de 24/11/1983, e pela
Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, e alterações posteriores;
3.1.3. Autorização emitida pela Secretaria de Segurança Pública para o funcionamento da empresa no Estado do
Tocantins;

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 11.1.2, 11.2 e ANEXO V
Quanto ao item 11.1.2, a Recorrida deixou de apresentar a planilha em Excel após última convocação, bem como
também não observou as regras editalícias acerca da composição da planilha de custos conforme ficará
demonstrado adiante.
A título de exemplo, na planilha em PDF encaminhada referente ao posto de 12x36 diurno em Palmas/TO, há
inúmeras irregularidades na planilha apresentada que fazem com que o preço ofertado seja inexequível.
No MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO o Anexo V estabelece os percentuais que devem ser considerados
para provisão de rescisão que totaliza 3,91% (três inteiros e noventa e um centésimos por cento). Entretanto, pela
planilha constante da proposta apresentada pela recorrida a mesma considera uma provisão apenas de 0,86%
(oitenta e seis centésimos por cento), o que representa uma diferença significativa para este item.
Se considerarmos a provisão prevista no Edital, o valor devido a este título conforme planilha da própria recorrida,
o total deveria ser de R$82,19 (oitenta e dois reais e dezenove centavos). Todavia, os mesmos fazem provisão de
apenas R$18,06 (dezoito reais e seis centavos).
Com a adequação da planilha, haverá a majoração no preço de R$64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos).
Por sua vez, no MÓDULO 4.1 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, a previsão para o custo de
reposição nos casos de ausências legais deveria ser considerado um percentual total de 2,29% (dois inteiros e
vinte e nove centésimos por cento), que perfaria o valor de R$49,57 (quarenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos). Todavia, a provisão da recorrida é de apenas R$27,72 (vinte e sete reais e setenta e dois centavos) que
corresponde a 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento). 
Com a adequação da planilha, haverá majoração no preço de R$21,85 (vinte e um reais e oitenta e cinco
centavos).
Somando apenas os apontamentos feitos, há, no mínimo, cerca de R$85,98 (oitenta e cinco reais e noventa e oito
centavos) não considerados nas planilhas que precisam ser revistos.
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Pelo exposto, considerando a absoluta necessidade da recorrida em corrigir a planilha, verifica-se que haverá uma
majoração de no mínimo R$85,98 para cada vigilante previsto no contrato, o que demonstrada a
INEXEQUIBILIDADE do preço ofertado.
Sobre o tema, a nova lei de licitação previu dentre seus objetivos o de VEDAR A CONTRATAÇÃO DE PREÇOS
INEXEQUÍVEIS, in verbis:
• Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: [...] III – Evitar contratações com sobrepreço ou com preços
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.
A letra da lei tem por finalidade evitar a contratação de empresas que não tenham condições de honrar o preço
proposto, que é o caso.
No mesmo sentido, o art. 59, inciso III, da Lei 14.133/21 previu a obrigatoriedade de desclassificar preços
inexequíveis ao dispor que “serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis”;
Assim, com fundamento no item 11.1.2 e 11.2 DO EDITAL, bem como do Anexo V, de rigor a DESCLASSIFICAÇÃO
da proposta apresentada pela recorrida por apresentar preço manifestamente inexequível e com inobservância ao
estabelecido no edital.

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 15.10.2
Quanto a item 15.10.2, compulsando a documentação apresentada, resta claro que houve descumprimento do
previsto no edital porquanto inobservou as exigências da lei quanto à exigência para demonstrações contábeis.
Explica-se. 
As “demonstrações contábeis” são importantes instrumentos de qualificação econômico-financeira, visto que, por
elas, é permitido à Equipe Pregoeira avaliar a aptidão econômica da licitante para o cumprimento das obrigações
decorrentes do futuro contrato (art. 31, I, e art. 68 da Lei nº 8.666/93).
As “Demonstrações contábeis” não são facultativas e nem podem, de forma deliberada, ser entendida como se o
rol estivesse completo com a apresentação do “Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado”, tão
somente!!! Como se o pré-requisito para qualificação econômico-financeira houvesse de ser atendido com essas
duas demonstrações. Não! Não são porque afeta o Princípio da Legalidade e o da vinculação ao instrumento
convocatório. E o que são as “Demonstrações Contábeis ou Demonstrações Financeiras”, segundo o IBRACON:
(...) são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das
transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de
uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma
entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações
contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são
confiados.
No que diz respeito ao Edital, a referida licitante deixou de apresentar item importante e obrigatório para
comprovar a sua qualificação econômico-financeiro (art. 31, I, e art. 68 da Lei nº 8.666/93) afetando a sua
habilitação ao procedimento e, sobretudo, o princípio da legalidade (art. 33, da CF/1988) e o princípio da isonomia
e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º, Lei nº 8.666/93).
A obrigatoriedade de elaborar as demonstrações contábeis estão contidas na legislação societária, art. 176, I a V e
art. 186, da Lei nº 6.404/1976, legislação do Imposto de Renda, art. 286, do Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018) e
nas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC e, ainda as Normas expedidas pela CVM, quais sejam:
NBC TG 26 (Res. CFC nº 1.185/09) e NBC ITG 1000 (Res. CFC nº 1.255/09), e Deliberação CVM nº 676/2011.
Corroborando essa obrigatoriedade, a Lei de Licitação (art. 31, I, da Lei nº 8.666/93), bem como o Edital do
Pregão Eletrônico nº 04/2021, que é a regra máxima do certame, estabelece como pré-requisito para habilitação
econômico-financeira a apresentação do Balanço Patrimonial, sim! Mas não apenas do Balanço Patrimonial, como
também das demonstrações contábeis do último exercício social, ou seja, estabelece que sejam entregues no ato
de abertura da Sessão Pública (25/05/2021), todas “as demonstrações contábeis exigíveis e apresentadas na
forma da Lei”, conforme está registrado no Edital.
Não há margens, portanto, para interpretações aleatórias, arbitrarias ou condições para o exercício da
discricionariedade. Não, neste caso não!!! É obrigatório a apresentação do Balanço Patrimonial e das demais
demonstrações contábeis que, em geral, são em número de 5 (cinco). Muito pelo contrário, há sim a plena
obrigação dos licitantes apresentarem o balanço patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis e apresentadas
na forma da Lei (Lei nº 6.404/76 e NBC nº ITG nº 1000 e TG nº 26) e, exclusivamente, durante o ato de abertura
da Sessão Pública (25/05/2021) pois, assim é claro o estabelecido no Edital, não permitindo discricionariedades
quaisquer, nem mesmo por parte da Equipe Pregoeira, não neste aspecto.
Antes, porém, os licitantes que se submetem a participar de procedimentos licitatórios, deveriam cumprir
minimamente com o Edital, uma vez que seu divergente cumprimento, sem a resultante inabilitação, traria riscos a
atuação da Equipe Pregoeira e ao Próprio Órgão, especialmente porquanto concorrentes que apresentarem todas
demonstrações contábeis e, assim, tendo cumprido com a íntegra do Edital, seriam lançados no ambiente da
desigualdade de tratamento se, porventura, um descumpridor viesse a ser habilitado, fato que afetaria os
princípios licitatórios da vinculação aos termos do edital e o princípio da igualdade, entre outros. 
São as demonstrações contábeis exigíveis e apresentados na forma da Lei:
A. Balanço Patrimonial - BP
B. Demonstração do Resultado do Exercício - DR/DRE
C. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
D. Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC 
E. Notas Explicativas - NE

A. Balanço Patrimonial - BP
O Balanço Patrimonial - BP, tem como função demonstrar a situação patrimonial e financeira da empresa,
detalhando os bens que possui, bem como os direitos e obrigações. É no Balanço Patrimonial que está registrado
uma visão geral do que vem a ser a empresa em termos de numerários, dispondo do montante financeiro a pagar
e a receber. O BP é obrigatório em razão do disposto no art. 176, II, da Lei 6.404/76 e de acordo com a NBC TG 26
e NBC ITG 1000. Desta forma, além de ser uma demonstração contábil exigível na forma da Lei e obrigatória em
termos da legislação contábil/profissional, é por meio dela que se demonstra a situação financeira da empresa (boa
ou ruim) nos termos dos itens 9.10.2 e 9.10.2.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021.

B. Demonstração do Resultado ou Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
A Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, é elaborada para demonstrar as
operações realizadas dentro de determinado período (geralmente um ano), expondo as atividades que agregaram
rendimentos ou gastos para a empresa. Além de demonstrar o resultado obtido no período. A DRE além de apurar
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os resultados (lucro ou prejuízo), apura os impostos decorrentes do período. A DRE é obrigatória em razão do
disposto no art. 176, II, da Lei 6.404/76 e de acordo com a NBC TG 26 e NBC ITG 1000. Desta forma, além de ser
uma demonstração contábil exigível na forma da Lei e obrigatória em termos da legislação contábil/profissional, é
por meio dela que se demonstra a situação financeira da empresa (boa ou ruim) nos termos dos itens 9.10.2 e
9.10.2.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021.

C. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL tem por função apresentar as alterações no
patrimônio líquido, ou seja, o quanto aumentou ou diminuiu a "riqueza" da organização durante o período, sendo
ela integrada com a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA. A DMPL, então, é obrigatória em
razão do disposto no art. 186, da Lei 6.404/76 e de acordo com a NBC TG 26 e NBC ITG 1000. Desta forma, além
de ser uma demonstração contábil exigível na forma da Lei e obrigatória em termos da legislação
contábil/profissional, é por meio dela que se demonstra a situação financeira da empresa (boa ou ruim) nos termos
dos itens 9.10.2 e 9.10.2.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021.

D. Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC evidencia as entradas e as saídas de dinheiro do caixa de uma empresa
e, também, de outras contas do grupo de contas disponível (contas bancárias, aplicações de liquidez imediata) e
outras que se relacionam com fluxo de caixa com base no resultado. Por meio da DFC é possível analisar a
capacidade de uma empresa gerar caixa e equivalentes de caixa em um determinado período por meio de
pagamentos e recebimentos em dinheiro. A DFC é obrigatória em razão do disposto no art. 176, IV, da Lei
6.404/76 e de acordo com a NBC TG 26 e NBC ITG 1000 (item 3.17). Desta forma, além de ser uma demonstração
contábil exigível na forma da Lei e obrigatória em termos da legislação contábil/profissional, é por meio dela que se
demonstra a situação financeira da empresa (boa ou ruim) nos termos dos itens 9.10.2 e 9.10.2.1, do Edital do
Pregão Eletrônico nº 04/2021.

E. Notas Explicativas - NE
As Notas explicativas objetivam complementar informações apresentadas nas demonstrações contábeis acerca de
itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, bem como apresentar
outros esclarecimentos que por si só os registros contábeis não sejam suficientes para transparecer e, por isto,
precisam ser registrados em Notas Explicativas. São obrigatórias em razão do disposto no art. 176, § 4º, da Lei
6.404/76 e de acordo com a NBC TG 26 e NBC ITG 1000. Desta forma, além de ser uma demonstração contábil
exigível na forma da Lei e obrigatória em termos da legislação contábil/profissional, é por meio dela que se
demonstra a situação financeira da empresa (boa ou ruim) nos termos dos itens 9.10.2 e 9.10.2.1, do Edital do
Pregão Eletrônico nº 04/2021.
Não apresentar as “Demonstrações Contábeis” na forma do exposto neste recurso ou apresentá-las de forma
inadequadas ou mesmo extemporaneamente, é em si, afronta a Lei de Licitação e ao Edital do Pregão Eletrônico e,
por sua vez, a habilitação de licitantes em desacordo com o fato em questão, traz riscos à Equipe Pregoeira e até
mesmo ao Órgão Licitante, podendo levar à bancarrota diversos princípios licitatórios (isonomia, vinculação ao
instrumento convocatório e igualdade de participação), posto que, se um licitante cumprir a íntegra do Edital, esse
licitante alcança a habilitação, mas aquele que não o cumprir, na sua íntegra, não poderá ser igualmente habilitado.
Sendo assim, ao confrontar os documentos apresentados pela recorrida, com a regra do, em especial pelo que
trata o item 15.10.2, este que foi descumprido em seu tempo e, mesmo diante, da frustrada e extemporânea
tentativa de cumprimento, alteia ainda mais as convicções de irregularidades, posto que deveria constar do SICAF
na data de abertura da licitação e afronta aos institutos editalícios devia apresentar-se devidamente registrada nos
órgãos de registro do comércio ou enviada via SPED (Lei nº 8.934/1994, Decreto nº 1.800/1996 e Decreto nº
8.683/2016). 
Portanto, descabida qualquer classificação da recorrida diferente da inabilitação, porquanto, ao deixar de
apresentar as “demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei” e,
por assim dizer, apresentar documentos em desacordo com o estabelecido no Edital ou não os apresentar, é fato
suficiente para a inabilitação nos termos do item 15.10.2, do Edital como “única medida para não resvalar os
princípios licitatórios”, especialmente, no que concerne os princípios da “vinculação ao instrumento convocatório” e
o da “igualdade entre os participantes”.
De forma pragmática, quando o Edital impõe a apresentação do balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis
Exigíveis e Apresentadas na Forma da Lei (art. 31, I, da Lei nº 8.666/1993) e, de forma equivalente, quando o
Edital de Pregão Eletrônico faz a mesma imposição, transcrevendo o texto legal na sua forma “Ipsi Litteris”, tanto o
legislador ao redigir o dispositivo quanto a Administração do Órgão Licitante ao acatar e transcrever o texto para o
Edital, está registrando que as Demonstrações Contábeis devem revestir-se de toda a formalidade e conter o
registro nos órgãos competentes.
Sim está é a única medida para se alcançar o que determina a legislação quanto ao arquivamento das
demonstrações contábeis, fato que não se vislumbra nos documentos apresentados pela empresa recorrida,
elaborada de última hora numa tentativa infrutífera de burlar a legalidade no procedimento licitatório. 

DO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.1 DO ANEXO I
A recorrida não apresentou alvará de funcionamento válido nos termos da Lei 7.102/83, regulamentada pelo
Decreto 89056/83 e Portaria DG/DPF n. 3.233/2012 tendo em consideração que o documento juntado se encontra
VENCIDO desde 07/01/2022, ou seja, a empresa não atende aos requisitos do edital por não comprovar
autorização para funcionamento válida.
No presente caso o art. 43, § 3º, da Lei 8666/93, veda expressamente a inclusão posterior de documento ou
informação (alvará de funcionamento válido) que deveria constar originariamente da proposta, o que é reforçado
ainda pelo disposto no item 12.3.1 do edital que veda a inclusão de documento que deveria ter sido cadastrado
para habilitação juntamente com a proposta inicial.
Desta feita, sem grandes delongas, nos termos do disposto no item 12.2.3 do edital, de rigor INABILITAÇÃO da
recorrida em razão de que competia, nos termos do 12.2.2 a ela atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estivessem vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com o cadastramento da proposta, a respectiva documentação ATUALIZADA.

DO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.3 DO ANEXO I
A recorrida não apresentou autorização emitida pela Secretaria de Segurança Pública para o funcionamento da
empresa no Estado do Tocantins, não podendo agora ser admitida a apresentação intempestiva do documento sob
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pena de afronta aos princípios da administração pública descritos a seguir.

DOS OBJETIVOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA
A Licitação pública tem como finalidade atender um INTERESSE PÚBLICO, de forma que seus critérios devem ser
observados por todos os participantes em estado de IGUALDADE, para que seja possível a obtenção da PROPOSTA
MAIS VANTAJOSA.
Portanto, ao deixar de aplicar os dispositivos editalícios em isonomia entre os competidores há grave afronta a tais
princípios, além de ferir o próprio PRINCÍPIO DA FINALIDADE.

DO VÍNCULO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
O princípio do vínculo ao instrumento convocatório materializa o princípio da legalidade no processo licitatório e
vem expressamente positivado na Lei 8.666/93, nos seguintes termos:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
A observância ao edital efetiva o princípio inscrito dentre os demais princípios que regem a Administração Pública,
disposto no caput do artigo 37 da Carta Magna:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).
O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma vez que instrui, limita e vincula as atividades
administrativas, conforme refere Hely Lopes Meirelles:
"A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa que o administrador público está, em
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc.
I do parágrafo único do art. 2º da lei9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a
legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito
fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’."(in Direito
Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86),
No mesmo sentido, leciona Diógenes Gasparini:
"O Princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda sua atividade, presa aos mandamentos
da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade do seu autor. Qualquer ação
estatal sem o correspondente calço legal ou que exceda o âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe à
anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer tudo que a
lei permite e tudo o que a lei não proíbe; aquela só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como
autoriza. Vale dizer, se a lei nada dispuser, não pode a Administração Pública agir, salvo em situação excepcional
(grande perturbação da ordem, guerra)" (in GASPARINI, Diógenes, Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, 1989,
p.06)
Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, tem-se
por inequívoca a nulidade do ato administrativo consistente na habilitação e classificação da recorrida como
vencedora do certame, o que precisa ser revisto.

DA QUEBRA DA ISONOMIA
Ao habilitar e classificar como vencedora a recorrida sem qualquer motivação ou razoabilidade admitindo como
certa a não apresentação da declaração de não vistoria junto da proposta, não apresentação da documentação
contábil exigidas legalmente, apresentação de planilha de composição de custos com salário abaixo do mínimo
estabelecido na CCT vigente da categoria que gera reflexos em todas as demais verbas e custos da planilha de
composição de preço e a não consideração do submódulo 2.1 para o cálculo do submódulo 2.2 na planilha, afronta
o princípio da isonomia, pois confere tratamento diferenciado, em prejuízo da recorrente sem qualquer amparo
legal.
Sabidamente, trata-se de preceito basilar e indispensável de todo e qualquer ato público, conforme leciona Adilson
Abreu Dallari:
"O princípio da isonomia é uma decorrência imediata do princípio republicano, motivo pelo qual o insuperável
Geraldo Ataliba, às páginas 133 e ss. De seu República e Constituição (...), afirmou que ele se irradia sobre todos
os dispositivos constitucionais, afetando tanto a elaboração das leis quanto todos os atos administrativos: "...Os
poderes que de todos recebem devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada
valeria a legalidade, se não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a primeira base de todos os
princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas
funções o povo, republicanamente, decidiu cria. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as
manifestações do Estado..." (in Concurso Público e Constituição. Coordenador Fabrício Motta. Ed. Fórum, 2005.
Pg.92)
Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade entre os administrados deve ser rechaçado.
Afinal, trata-se de ato que contraria o próprio princípio da finalidade, da eficiência e da razoabilidade, pois acaba
por reduzir a maior amplitude de opções a atingir o objetivo público.
A esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor e magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim
assevera:
(...) todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e operante, há que ser praticado
em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da legalidade),com a moral da instituição (princípio da
moralidade),com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária
(princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou
desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por ela mesma
ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado. (in Direito Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, 2008,
Editora Malheiros, São Paulo, pg. 716)
Dito isso, outro deslinde não pode ter o presente caso a não ser a revisão da decisão que declarou vencedora do
pregão a Recorrida, para que seja a mesma INABILITADA/DESCLASSIFICADA.
ISTO POSTO, diante da plena comprovação de não atendimento ao edital, REQUER-SE o recebimento do presente
recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93;
Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão que declarou vencedora a
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recorrida, INABILITANDO-A E DESCLASSIFICANDO-A, dando-se continuidade ao pregão.
Não alterando a decisão impugnada, REQUER-SE o imediato encaminhamento à Autoridade Superior nos termos do
art. 109, §4º da Lei 8.666/93.
Nestes termos, pede e espera deferimento.

REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA 
WANDERSON ROCHA ARAUJO
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