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PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 

PROCESSO Nº º 04-000.678/21-23 

 

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

jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

vem à presença de v. Sa, por seus procuradores, interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Contra a decisão do Douto Pregoeiro que teve por bem desclassificá-la do referido certame 

licitatório, o que faz por meio das razões anexas, requerendo ao final o provimento do 

mesmo nos seguintes termos: 

 

RESUMO DOS FATOS 
 

Nos termos do item 2.1 do Edital do referido certame, trata-se de Pregão Eletrônico 

cujo objeto é a “contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o 

prédio sede da Prodabel, pelo período de 12 (doze) meses”. 

 

Em sessão pública ocorrida em 27 de dezembro de 2021, a ora recorrente foi 

desclassificada do referido certame, a despeito de ter oferecido a proposta mais vantajosa 

para a Administração.  

 

Confira-se trecho da ata do referido certame: 

 

“Data/Hora 

27/12/2021-09:53:00 

Fornecedor 

G.S.I. - GESTAO DE SEG INTEG - VIGILANCIA E SEGURA 

Observação 

 

“Após análise dos documentos apresentados pela empresa G.S.I. - GESTAO 

DE SEG INTEG - VIGILANCIA E SEGURA não identificamos o envio da 

planilha de composição de preços "inicial", documento obrigatório para 



 
 

 

 

 

análise da proposta inicial. Descumprindo assim os itens 11.1.1 e 11.4.1 

respectivamente do edital. A planilha de Composição de preços é parte 

integrante e indissociável da proposta. A licitante deverá apresentar a 

Planilha de Composição de Preços conforme disposto no item 11.1.1 deste 

edital devidamente preenchida, assinada e rubricada pelo responsável legal 

ou preposto, sob pena de desclassificação. Face ao exposto, estamos 

desclassificando a empresa G.S.I por descumprimento do instrumento 

convocatório, itens 6.13; 10.10; 11.1.1 e 11.4.1.” 

 

Com o devido respeito, a decisão de desclassificar a recorrente do referido certame 

licitatório não é a mais acertada. 

 

Não se mostra razoável a desclassificação da empresa que cumpriu com todas as 

exigências editalícias e que ofereceu o preço mais vantajoso para a Administração, no que 

a decisão que culminou na sua desclassificação merece ser revista, senão vejamos. 

 

DO MÉRITO 

 

 Como visto, o ilustre pregoeiro alega que a recorrente teria descumprido os itens 

6.13, 10.10, 11.1.1 e 11.4.1 do Edital. Confira-se o teor dos mesmos: 

 

“6.13. Após a divulgação do Edital no sítio eletrônico, as licitantes 

encaminharão exclusivamente por meio do sistema, 

CONCOMITANTEMENTE com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta comercial inicial com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, bem como as declarações constantes do item 10.10.1 e demais 

documentos requeridos no edital deste certame, até a data e horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

10.10. Os documentos de habilitação, bem como as declarações de que 

trata o item 10.10.1., deverão ser encaminhados, concomitantemente com a 

proposta inicial, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data 

e horário marcados para abertura da sessão pública, sob pena de 

desclassificação. 

 

11.1. A licitante arrematante terá o prazo de 03 (três) horas, contado da 

solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta AJUSTADA, 

por meio eletrônico e, se necessário, adequados ao último lance ofertado 

após a negociação.  

 

11.1.1. A Planilha de Composição de preços é parte integrante e 

indissociável da proposta. 

 

11.4.1. A licitante deverá apresentar a Planilha de Composição de Preços 

conforme disposto no item 11.1.1. deste edital devidamente preenchida, 

assinada e rubricada pelo responsável legal ou preposto, SOB PENA DE 



 
 

 

 

 

DESCLASSIFICAÇÃO;” 

 

 Nos dizeres do Douto Pregoeiro, a recorrente deveria ter apresentado planilha de 

composição de preços inicial juntamente com a sua proposta comercial inicial, e a não 

apresentação de tal documento ensejaria fatalmente em sua desclassificação. 

 

 Com o devido respeito, tal entendimento não deve prevalecer. 

 

Antes de tudo, é necessário ressaltar que a recorrente atendeu plenamente aos 

requisitos de habilitação e teve sua proposta devidamente aceita pelo Douto Pregoeiro. 

 

Tal ficou devidamente demonstrado quando do julgamento da proposta e da análise 

da documentação de habilitação oportunamente apresentada. 

 

Observa-se, portanto, o cumprimento por parte da recorrente dos requisitos de 

legalidade e proporcionalidade quanto à sua proposta. 

 

O primeiro requisito diz respeito ao cumprimento das formalidades legais na 

medida exata em que a lei autoriza ou determina que seja exigido (art. 27, caput, c/c art. 

30, caput, ambos da Lei nº 8.666/93 e artigo 37, caput, da Constituição Federal)  

 

Quanto à proporcionalidade, há que se observar que tais exigências deverão ser 

aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações a serem assumidas 

perante o ente público contratante (art. 37, XXI, in fine, da Constituição da República), 

vedando-se a adoção de exigências inúteis ou que onerem sobremaneira os licitantes, 

ferindo a ampla competitividade do certame. 

 

 Já a Lei nº 8.666/93 assim determina em seu artigo 3º, caput e § 1º e incisos: 

 

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.      

 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

 

(l...) 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 



 
 

 

 

 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991 

 

Afinal de contas, o processo licitatório – encarado como instrumento – tem seu 

propósito centrado na obtenção dos meios mais vantajosos ao interesse público, 

independente de escudos ou esquivas formalistas. 
 

Quanto à apresentação da referida planilha de custos juntamente com a proposta 

comercial, verifica-se que o Edital do Certame em seus itens 6.3 e 10.10 não fazem 

menção à necessidade de apresentação da planilha de custos conjuntamente com a 

proposta comercial. 
 

A única menção à obrigatoriedade de apresentação da referida planilha de custos é 

aposta somente no item 11.1, que faz menção ao envio da proposta AJUSTADA, a ser 

enviada após a arrematação, com os devidos ajustes adequados ao último lance ofertado. 

 

Dessa forma, não se extrai da leitura do Edital a suposta obrigatoriedade de 

envio de planilha de composição de custos juntamente com a proposta comercial 

inicial, mas sim somente quando da apresentação da proposta AJUSTADA, motivo 

pelo qual a desclassificação da recorrente não encontra base no texto do Edital do 

Certame. 
 

Eventual falha nesse sentido deve ser compreendida, quando muito, como erro 

formal plenamente escusável e sanável, e que não prejudica a participação da recorrente no 

certame. 

 

Da impossibilidade de desclassificação da recorrente por eventuais erros formais 

 

No mais, cabe à recorrente esclarecer que elaborou sua proposta e planilha de 

custos na forma e padrão estabelecidos no Edital do Certame, tudo em homenagem ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expresso nos artigos 3° e 41 da Lei 

n° 8.666/93. 

  

Dessa forma, incabível a alegação de suposta inobservância à legislação aos termos 

do edital por parte da recorrente. 

 

E ainda que houvesse qualquer erro – inclusive em relação à apresentação da 

planilha de custos pela recorrente - ainda assim não seria cabível a desclassificação de sua 

proposta por esse motivo. 

  

Isso porque as alegadas falhas na apresentação dos documentos exigidos para a 

participação no referido certame, se existentes, o que se admite por argumentar, poderiam 

ser perfeitamente sanadas. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3


 
 

 

 

 

É cediço que falhas sanáveis, meramente formais, identificadas na documentação 

das proponentes não devem levar necessariamente à inabilitação ou à desclassificação, 

cabendo à comissão de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou 

complementar o processamento do certame (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/931). (Acórdão nº 

3340/2015 Plenário) 

 

Este é o pressuposto concedido ao pregoeiro também pelo Decreto 10.024/2019, em 

seu artigo 47: 

 

“Art. 47.  O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das 

propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o 

disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.” 

 

Nos termos do referido instrumento normativo, no julgamento da habilitação e das 

propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

 

Na eventualidade de se reconhecer eventuais erros formais na proposta da 

recorrente, o que se admite somente por argumentar, tal oportunidade deve ser a ela 

concedida. 

 

Importante colacionar excerto do relatório do Ministro-Relator Augusto Sherman 

Cavalcanti no Acórdão 1791/2006 Plenário citando Marçal Justen Filho, na obra Pregão 

(Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico), pág. 112, apresenta excelente 

ensinamento sobre o assunto em baila, corroborando para o entendimento de que a 

desclassificação da recorrente é medida flagrantemente ilegal e desarrazoada: 

 

“19. [...] O instrumento convocatório deve fixar os requisitos necessários 

para a formalização das propostas e, havendo discordâncias com os itens 

do edital, pode-se proceder a desclassificação. Essa decisão deve ser 

tomada em casos que impossibilitem o licitante de contratar com a 

Administração por irregularidades apuradas ou erros insanáveis nas 

propostas, pois o objetivo maior dos procedimentos licitatórios é a seleção 

da proposta mais vantajosa. O formalismo exacerbado, de acordo com a 

jurisprudência deste tribunal, viola o princípio básico da licitação e 

prejudica a Administração (Decisão 695/99 Plenário, por exemplo)”. 

 

                                                 
1 § 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm


 
 

 

 

 

Eventual irregularidade no sentido do apontado não seria suficiente para dar ensejo 

à total desclassificação de proposta que reconhecidamente se mostrou vantajosa para a 

Administração, numa atitude que claramente atentaria contra própria finalidade do 

certame, a economicidade e o interesse público. 

 

Ora, a própria Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/17, que disciplina a 

contratação de serviços, continuados ou não, por entidades integrantes do SISG é no 

sentido de que eventuais impropriedades constantes em itens isolados da planilha de 

custos não ensejam automaticamente a desclassificação da proposta analisada. 

 

Confira-se a redação do item 9.3 do anexo VII-A da supracitada instrução 

normativa: 

 

“9.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha 

de custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais;” 

 

Havendo dúvidas sobre a exequibilidade da proposta da recorrente, ou sobre a 

regularidade da cotação de pontos específicos da proposta, deve a Administração 

oportunizar à licitante a prova da exequibilidade, ou, ainda, a retificação da planilha de 

custos. 

 

Confira-se, novamente, a lição de Marçal Justen Filho: 

 

“Se o particular puder comprovar que sua proposta é exequível, não se lhe 

poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o 

Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de 

direito. Incumbe o ônus da prova da exequibilidade ao particular. Essa 

comprovação poderá fazer-se em face da própria Administração, 

pleiteando-se a realização de diligência para tanto.” (in Comentários à Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 

2010, p. 660) 

 

Esse é o entendimento do c. TCU inclusive para casos idênticos ao dos autos, 

conforme se evidencia do precedente abaixo transcrito: 

 

“28. A despeito da análise anterior, erros no preenchimento da planilha não 

são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a 

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 

ofertado  (art. 29, §2º, da IN - SLTI/MPOG 2/2008). Além do mais, o 

próprio Ato Convocatório, em seu subitem 9.4, estabelece que pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata (...)”2 

 

                                                 
2 Acórdão TCU 5051/15 – Processo 014.143/2015-1 – Rel. Min. Ana Arraes. 



 
 

 

 

 

Havendo dúvidas sobre a exequibilidade da proposta, a IN SEGES/MP nº 05/2017 

assim dispõe em seus itens 9.4 e 9.5 do anexo VII-A: 

 

“9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 

caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 

efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, 

para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo ser adotado, 

dentre outros, os seguintes procedimentos:  

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 

e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;  

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;  

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada;  

g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  

h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 

órgãos de pesquisa;  

j) estudos setoriais;  

k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e  

l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços. 

9.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam o pedido;” 

 

 Note-se que são várias as diligências à disposição da Administração para aferir ou 

confirmar a exequibilidade da proposta vencedora. 

 

Observa-se, portanto, o cumprimento por parte da recorrente dos requisitos de 

legalidade e proporcionalidade quanto à sua proposta. 

 

O primeiro requisito diz respeito ao cumprimento das formalidades legais na 

medida exata em que a lei autoriza ou determina que seja exigido (art. 27, caput, c/c 

art. 30, caput, ambos da Lei nº 8.666/93 e artigo 37, caput, da Constituição Federal)  

 

Quanto à proporcionalidade, há que se observar que tais exigências deverão ser 

aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações a serem assumidas 

perante o ente público contratante (art. 37, XXI, in fine, da Constituição da República), 

vedando-se a adoção de exigências inúteis ou que onerem sobremaneira os licitantes, 

ferindo a ampla competitividade do certame. 

 



 
 

 

 

 

Neste sentido, a Lei n° 9.784/98, instrumento de ampla carga principiológica 

aplicável a todos os processos administrativos na Administração Pública brasileira, assim 

determina: 

 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 
 

(...) 

 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 

outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

(...) 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias 

ao atendimento do interesse público; 

(...) 

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados;” 

  

Já a Lei nº 8.666/93 assim determina em seu artigo 3º, caput e § 1º e incisos: 

 

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.      

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

(...) 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991 

 

Na hipótese de se verificar alguma impropriedade na proposta da forma como 

apontada – o que não é o caso – tal não ensejaria a desclassificação da proposta que se 

sagrou mais vantajosa para a Administração.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3


 
 

 

 

 

Afinal de contas, o processo licitatório – encarado como instrumento – tem seu 

propósito centrado na obtenção dos meios mais vantajosos ao interesse público, 

independente de escudos ou esquiva formalistas como lamentavelmente vem fazendo 

a recorrente ao interpor recursos protelatórios e até mesmo contraditórios em suas 

razões recursais. 

 

Sendo assim, desde já a recorrente esclarece que, em se tratando o caso aqui 

presente de eventuais erros formais, ela se compromete a saná-los e a dirimir quaisquer 

dúvidas a respeito da veracidade e exequibilidade de sua proposta, bem como de sua 

adequação aos parâmetros definidos pelo Edital do Certame. 

 

Do pedido 
 

Ante o exposto, requer o recebimento, conhecimento e provimento das razões 

recursais ora apresentadas para reformar a decisão do Douto Pregoeiro que 

desclassificou a ora recorrente do referido certame licitatório, e, por conseguinte, declará-la 

vencedora do referido certame, tendo em vista que ofertou o preço mais vantajoso para a 

Administração. 

P.E. Deferimento. 

Brasília, 04 de janeiro de 2022. 

 
G.S.I. – Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Eireli 

CNPJ N° 14.534.490/0003-82 

Andrea do Carmo de Souza Mendonça Gomes 

CPF N° 714.338.131- 49 
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