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Processo Administrativo nº 04-000.678/21-23 
  
  

 
 

PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, devidamente qualificada no 

processo licitatório em epigrafe, vem, tempestivamente, com o imprescindível respeito, à 

Vossa presença, por seu representante legal, consoante inclusos documentos, com fulcro, 

no art. 109º da Lei nº 8.666/93 e art. 6º C da Lei 1379/2020 e demais leis pertinentes, 

vem apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela 

licitante G.S.I. - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

LTDA, pelos motivos expostos abaixo: 

 

 

I. Síntese dos fatos 

 

A RECORRENTE alega que, foi indevidamente desclassificada, uma vez que, a ilustre 

equipe de licitação fundamentou sua desclassificação, nos seguintes itens do Edital, a 

saber, 6.13, 10.10, 11.1.1 e 11.4.1. 

Contudo, não assiste razão: 

 

II. Do item 11.1.1  

O edital faz Lei e obrigação entre as partes, assim seguindo a mesma lógica jurídica estão 

os princípios do direito administrativo, ao contrário do que afirma a RECORRENTE, a 
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Ilustre Equipe de Licitação tomou por base o edital, e, a obrigação contida no rol taxativo 

do item 11.1.1 do edital, senão vejamos: 

 11.1.1. A Planilha de Composição de preços é parte 

integrante e indissociável da proposta. 

 

Ora Ilustre Equipe de Licitação, conforme nota-se de forma inequívoca, não há o que se 

falar em reforma da decisão, o item 11.1.1 traz de forma clara que a planilha de custos e 

formação de preços é parte integrante e indissociável da proposta. 

Analisando a documentação juntada pela RECORRENTE, não conta a planilha exigida e 

constante no item 11.1.1 do edital.  

Conforme citado nos argumentos supramencionados, e, pelo PRINCIPIO DA 

VINCULAÇÃO O INSTRUMENTO CONVOCATORIO, a RECORRENTE deixou de cumprir o 

item 11.1.1 do edital. 

 

III. Do item 11.4.1  

Corroborando com o item 11.1.1 , e, estabelecendo qual penalidade incorreria as licitantes 

o item 11.4.1, é bastante claro que, caso não apresentasse a planilha de composição de 

preços, as licitantes estariam sujeitas a desclassificação. 

A RECORRENTE ao contrário do que traz de argumentos em sua peça recursal, pelo 

PRINCIPIO DA ISONOMIA, ao incorrer no descumprimento do item anterior também 

resta incontroverso que descumpriu o item 11.4.1 . 

Posto isto, não há o que se falar em reforma da decisão da ilustre equipe de licitação, mas 

sim, da manutenção do julgamento, uma vez que, a Ilustre Equipe de Licitação foi 

imparcial, e, a fundamentação de sua decisão é irretocável. 

Impugna-se os argumentos vazios trazidos pela RECORRENTE na peça recursal. 
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IV. Dos itens 6.13 e 10.10 

Seguindo a mesma lógica da fundamentação da desclassificação da RECORRENTE com o 

devido embasamento no edital e seus anexos a Ilustre Equipe de Licitação, mais uma vez, 

agiu de forma assertiva ao contrário do que afirma a RECORRENTE, pois, os itens 6.13 e 

10.10 são claros, e, tratam-se de rol taxativo trazendo como regra a obrigatoriedade de 

até o momento da licitação anexar todos os documentos contidos, nos itens 10.10.1 e 

demais documentos requeridos no edital deste certame. A RECORRENTE deixou de 

apresentar a planilha de composição de preços descumprindo de maneira inequívoca o 

que estabelece o edital. 

Posto isto, impugna-se os argumentos trazidos pela RECORRENTE, em sua peça recursal, 

sem a devida fundamentação legal. 

Em última análise cumpre ressaltar ainda que, a RECORRENTE ao invés de apresentar a 

certidão municipal, anexou a documentação contida em seu rol de habilitação, apenas 

documento auxiliar, documento este insuficiente para habilita-la, descumprindo dessa 

forma o item 10.1.2.1 d e itens 6.13 e 10.10. 

  Desta feita, não há que se falar em reconsiderar a decisão da CPL, no que tange a 

desclassificação da RECORRENTE, restando desde já impugnados o recurso apresentado 

pela RECORRENTE. 

 

 

V. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS 

 
Ante o exposto requer: 
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1 - O acolhimento da preliminar e recebimento da presente contrarrazão, eis que 

tempestiva; 

2 – Que a presente contrarrazão seja julgada procedente, conforme amplamente 

demonstrado em tópicos próprios; 

3 – Seja julgado improcedente o recurso apresentado pela RECORRENTE, pelas razões de 

fato e direito; 

4 - Consideramos imprescindível, seja mantido a decisão da Comissão Permanente de 

Licitações 

 

Nestes termos,  

Pede-se e espera deferimento, 

 

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 2022 

 

 
 

PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 


