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PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04-000.678/21-23 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL DESARMADA PARA O PRÉDIO SEDE DA 

PRODABEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.  

 

 

Trata-se de recurso apresentado pela Empresa G.S.I. – GESTÃO DE SEGURANÇA 

INTEGRADA – VIGILANCIA E SEGURANÇA, relativo ao Pregão Eletrônico 023/2021 que 

tem como objeto a contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o prédio sede 

da Prodabel, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no termo de referência e anexos, 

parte integrante do edital, nos termos abaixo apontados: 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO  

A Recorrente, em tempo oportuno, manifestou a sua intenção de recorrer, e apresentou as razões 

de seu recurso, conforme determina o item 13.2.1, do instrumento convocatório.  

 

DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE   

O recurso tem por objeto o acolhimento do seguinte pedido: 

• Reformar a decisão do Pregoeiro que desclassificou a Recorrente do referido certame, e, 

por conseguinte, declará-la vencedora.  

 

 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  

 

Alega a Recorrente que cumpriu com todas as exigências editalícias. 

Em que pese o acertado momento para o recurso interposto, entendemos que o instrumento 

convocatório, é claro e objetivo, de forma a não ensejar dúvidas que possam comprometer e ferir 

o Princípio da Isonomia, que prevaleceu a todos os licitantes.   

 

Para composição do entendimento acima, vejamos o que diz o instrumento convocatório: 

 

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

encaminharão exclusivamente por meio do sistema, 
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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.  

6.14. O descumprimento das condições estabelecidas no item anterior 

imputará na DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO SUMÁRIA da 

Licitante”. 

 

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

indissociável da PROPOSTA” 

 

“11.3. A Proposta deverá conter, no mínimo, os itens apresentados no 

modelo proposto no Anexo II” 
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“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.” 

 

Conforme exposto acima, a planilha de composição de preços é parte integrante e indissociável 

da PROPOSTA.  

 

Ademais, a própria Recorrente, ao encaminhar a proposta inicial, escreveu: “conforme 

detalhamento constante da Planilha de Composição de Custos”. No entanto, não anexou a 

planilha.  
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Ou seja, a mera proposta contendo o valor não é suficiente para demonstrar que trata da 

contratação mais vantajosa para Administração, devendo, portanto, estar acompanhada de outros 

documentos necessários à aferição de sua exequibilidade, aceitabilidade e vantajosidade. Neste 

caso, o envio da Planilha de Composição de preços, exigido no Edital, visto se tratar de serviços 

de duração continuada.  

 

Exemplificando a clareza e objetividade do instrumento convocatório, foram analisados a 

documentação de 05 (cinco) empresas, sendo que, a Recorrente foi a única a não apresentar a 

planilha de composição de preços.  

 

Além disso, não é verdadeira a alegação da Recorrente de que o Edital exige o envio da Planilha 

de Composição de Preços apenas quando do envio da proposta ajustada. Vejamos:  

 

 

“9.10.2. 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, adequada 

ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item 9.10.” 

 

“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, adequada 

ao último lance ofertado após a negociação”. 

 

A Recorrente alega também, que ao encaminhar a planilha de composição de preços em conjunto 

com a proposta ajustada, após a sessão pública, atenderia ao instrumento convocatório. E, que o 

fato de não ter encaminhado em conjunto com a proposta inicial, teria sido uma falha sanável, 

meramente formal, o que não é verdade, com o devido respeito, considerando que o Pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documento e nem 

a validade jurídica, mas não inserir informações que deveriam constar nos documentos 

originários apresentados antes da sessão pública. Vejamos:   

 

 

“Habilitação irregular da licitante, uma vez que foram considerados 

documentos enviados pela empresa após o início da sessão pública 

para fins de atendimento às exigências contidas nos itens 8.7.5.3 e 8.8.5 
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do edital do certame, em violação ao disposto nos itens 8.3 e 8.16 do 

edital e no art.26, caput e § 9°, do Decreto 10.024/2019 c/c o art.43, 

§3°, da Lei 8.666/1993. (ACORDÃO N° 1628/2021 – TCU – 2° 

Câmara).” 

 

“Aceitação pela pregoeira, após concluída a fase de lances, dos 

documentos de habilitação, que deveriam ter sido originalmente 

anexados pela licitante no sistema Comprasnet, concomitantemente 

com a proposta comercial, em desacordo com o art.26, caput, do 

Decreto 10.024/2019 e com o item 5.1 do Edital do certame   

(ACORDÃO N° 3658/2021 – TCU – 1° Câmara).  

 

“ A inserção posterior de informações relativas à declaração da 

relação de compromissos assumidos, afirmando que 1/12 (um doze 

avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 

pública de abertura do Pregão não seria superior ao patrimônio 

líquido do licitante, enviada originalmente em branco, afronta o art.47 

do Decreto 10.024/2019, bem como a cláusula 22.4 do edital, que 

autorizavam o Pregoeiro responsável pelo certame apenas a sanar 

erros ou falhas que não alterassem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mas não inserir informações que 

deveriam  constar dos documentos originários apresentados para o fim 

de habilitação (ACORDÃO N° 113/2021 – TCU – Plenário).  

 

  

 

CONCLUSÃO  

 

A Prodabel, em estrita observância aos ditames legais, procedeu todo o planejamento da 

contratação, sempre sob a égide dos princípios norteadores da Administração Pública. 

Aqui merece especial destaque o princípio da impessoalidade, privilegiando sempre pela 

ampliação da competitividade, mediante o estabelecimento de critérios licitatórios que se insiram 

e se abriguem sob o manto da razoabilidade e da moralidade, na busca da seleção da proposta 

mais vantajosa e que melhor responda ao trinômio da economicidade, eficiência e eficácia, em 

tudo primando pela legalidade e pela satisfação do interesse público. 

Desta forma, com fundamento no artigo 17, VII, do Decreto Municipal 17.317/20, e, artigo 65, 

itens 7 e 8 respectivamente do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, bem como 
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pelas razões acima apresentadas, conheço do recurso e pugno pela improcedência total do recurso 

apresentado pela empresa G.S.I. – GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA – 

VIGILANCIA E SEGURANÇA, e ratifico a decisão que declarou a empresa  PORTAL 

NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI , como vencedora do lote único, do Pregão 

Eletrônico nº 023/2021. 

 

Sendo assim, submeto o assunto à Gerência de Compras e Licitações para, se de acordo, 

encaminhar os autos, para manifestação da Assessoria Jurídica, e posterior validação do 

Ordenador de Despesa.  

 

À consideração superior. 

 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. 

 

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira 

Pregoeira 

 

 

 

Estou de acordo com a decisão da Pregoeira que ratificou a decisão que declarou a empresa 

PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, como vencedora do lote único, 

respectivamente do Pregão Eletrônico nº 023/2021. 

 

Submeto à apreciação do Ordenador de Despesa. 

 

Belo Horizonte,10 de janeiro de 2022. 

 

 

Marcilio Marcelino dos Santos 

Gerência de Compras e Licitações – GCAA – Prodabel 

Superintendência Administrativa – SAA-PB 

 

 

 

 


