
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COBRA TECNOLOGIA S/A 

 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
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RECORRENTE: GSI – GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIGILÃNCIA E 

SEGURANÇA LTDA 
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LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº. 02.674.687/0001-76, estabelecida ao SAAN Quadra 03, Lote 200, Zona Industrial, CEP: 

70.632-300, Brasília/DF, vem, por meio de seu representante legal, tempestivamente, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa GSI – 

GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA contra a 

decisão que declarou a recorrida habilitada e vencedora do Pregão Eletrônico nº. 82-2016-10-17 da 

Cobra Tecnologia S/A, conforme as razões de fato e de direito a seguir trazidas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

1. DOS FATOS 

Como é cediço, a COBRA publicou, por intermédio de seu pregoeiro e equipe de apoio, o edital 

do Pregão Eletrônico nº. 82-2016-10-17, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada compreendendo postos com 

cobertura ininterruptas, nos termos da legislação vigente para atender às necessidades da Cobra 

Tecnologia S/A. 

Após a apresentação das propostas e a fase de lances, a LIFE foi convocada a apresentar sua 

documentação de habilitação. Realizada a análise de sua documentação e de suas planilhas de preço, a 

recorrida foi declarada habilitada e vencedora do torneio em testilha. 

Inconformada com a referida decisão, a GSI apresentou recurso administrativo. Arguiu, em 

síntese, que a empresa recorrida não teria apresentado uma série de documentos, o que supostamente 

deveria ter acarretado a inabilitação desta. 

Contudo, concessa venia, verifica-se de forma cristalina que o único intuito da empresa 

recorrente, no presente caso, é tumultuar o certame. Ora, Nobre Pregoeiro, as alegações da empresa 

GSI são completamente vazias e infundadas e demonstram que a empresa busca tão somente postergar 

o fim do presente Pregão Eletrônico com alegações, para dizer o mínimo, esdrúxulas. 

É o que será a seguir demonstrado. 

 

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

DAS SUPOSTAS CAUSAS DE INABILITAÇÃO DA LIFE DEFENSE NO PRESENTE 

CERTAME 

A empresa ora recorrente argui em seu recurso que a LIFE teria deixado de apresentar uma série 

de documentos, o que deveria ter dado ensejo à declaração de inabilitação desta. São eles: i) 

autorização de funcionamento de estações móveis e fixas de sistema de rádio de comunicação, 

conforme Portaria nº. 992/95 do DPF e Lei nº. 9.472/97; e ii) certidão de regularidade do Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, conforme NR4 da 

Portaria 3214/78 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 

Neste sentido, alega que a empresa declarada vencedora não teria cumprido com o disposto no 

arts. 27, I, II e IV; 28, V; e 30, IV, todos da Lei nº. 8.666/93 e abaixo transcritos, vez que não comprovou 

por completo a sua regularidade trabalhista e jurídica. Contudo, conforme sobejamente já ventilado, 

tais alegações não merecem prosperar. 

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

(...) 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

(...) 

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 

consistirá em: 

(...) 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

(...) 

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

(...) 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso.” 

Ab initio, faz-se imperioso destacar que, ao contrário do alegado pela empresa recorrente, a 

LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA cumpriu com todos os requisitos de habilitação contidos 

no instrumento convocatório, não havendo que se falar em motivos para sua inabilitação. 

Veja-se, Nobre Pregoeiro, que os dois pontos que a GSI aduz que a LIFE teria 

descumprido são completamente estranhos aos termos do edital. Assim, não há que se falar em 

necessidade de apresentação de tais documentos, ainda que por determinação legal. 

É que a GSI, caso considerasse que tais documentos eram tão essenciais assim ao presente 

certame, deveria ter apresentado, de forma tempestiva e fundamentada, impugnação ao edital, de forma 

a incluir os referidos documentos entre as exigências deste. No entanto, como se vê, isso não foi feito. 

Assim, ao deixar que o prazo para apresentação de impugnações transcorresse in albis, sem 

apresentar qualquer manifestação ou pedido para inclusão dos mencionados documentos no 

instrumento convocatório, a empresa recorrente aceitou o edital em todos os seus termos, 

solidificando os seus efeitos e tornando-se lei entre os participantes do certame. 

Ou seja, no presente caso, restou precluso o direito da GSI de se insurgir contra a suposta 

falta de tais documentos no edital e, por conseguinte, na documentação de habilitação das 

empresas participantes. 

A respeito da preclusão, Humberto Theodoro Júnior leciona: 

“A preclusão, como adverte Couture, está, no processo moderno, erigida à 

classe de um princípio básico ou fundamental do procedimento. Manifesta-se 

em razão da necessidade de que as diversas etapas do processo se 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

desenvolvam de maneira sucessiva, sempre para frente, ‘mediante 

fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas 

e momentos processuais já extintos e consumados’. 

Com esse método, evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só 

geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e para o próprio 

juiz.” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50ª ed., 

vol. 1. 2009, p. 252) 

O procedimento relatado acima desrespeita o art. 4º da Lei 8.666/93, que prevê: 

“Art. 4º. - Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 

entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 

observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo 

qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 

administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração 

Pública.” 

Com efeito, as aquisições públicas possuem um caráter procedimental, ou seja, os atos 

administrativos que compõem o certame são realizados em uma sequência lógica e sucessiva, não 

podendo se cogitar em repetição de atos válidos e juridicamente perfeitos, inclusive aqueles que 

flagrantemente foram atingidos pela preclusão. Para ilustrar o que se alega, cumpre trazer à colação os 

ensinamentos do mestre Marçal Justen Filho no que tange ao art. 4º da Lei 8.666/93: 

“O dispositivo acentua a natureza procedimental da licitação. Ratifica que os 

atos da licitação não são independentes entre si nem podem ser enfocados 

isoladamente. A licitação é uma série ordenada de atos. Mais ainda, é uma 

série preordenada de atos. A Lei e o edital estabelecem a ordenação a ser 

observada. O descumprimento das fases ou sequências de fases estabelecidas 

acarreta o vício do procedimento como um todo.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Ed. Dialética, 12a Ed, pág. 96) 

Ainda sobre o “devido procedimento legal licitatório”, o autor complementa: 

“Pode-se aludir a um “devido procedimento legal” licitatório – fazendo um 

paralelo com a figura do “devido processo legal” (dues processo of law). O 

“devido processo legal” é uma conquista do pensamento jurídico ocidental e 

retrata a concepção de que a arbitrariedade nas decisões é restringida através 

da observância de uma série ordenada de formalidades. Essas formalidades 

visam a comprovar a presença e o conteúdo dos fatores formadores da 

convicção do julgador. [...] 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

O “devido processo legal” estabelece freios e contrapesos aos poderes do 

julgador. Antes de examinar se a decisão é justa e compatível com o direito, 

cabe definir se ela foi produzida com observância de todas as formalidades. 

“Observância de todas as formalidades” significa: 

a) obediência à ordenação e à sucessão de fases determinadas na Lei e no 

ato convocatório;” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Ed. Dialética, 12a Ed, pág. 98) 

Com a devida venia, a empresa recorrente tenta levar o Pregoeiro e sua equipe de apoio ao erro, 

fazendo um verdadeiro contorcionismo interpretativo da legislação a fim de mudar as regras do 

presente certame após um resultado a ela desfavorável. Tal postura não pode ser tolerada. 

É essencial ter em mente que os ditames formais foram instituídos com um propósito: garantir 

a idoneidade do processo e a obtenção dos fins a que este se destina. Assim, é mister frisar que as 

formalidades são essenciais, devendo serem extintas somente quando não prejudicarem qualquer dos 

princípios processuais ou princípios ligados ao tipo de processo e essenciais para a continuidade do 

mesmo, razão pela qual não é possível a exigência dos documentos citados pela GSI na atual fase do 

certame. 

Além disso, importa mencionar que, mesmo que a recorrente tivesse apresentado impugnação 

para inclusão dos referidos documentos, a Administração não seria obrigada a realizar tal ato. É que, 

conforme se verifica da redação do art. 30 da Lei nº. 8.666/93, abaixo transcrito, ali estão elencados os 

documentos máximos que se pode ser exigido a título de qualificação técnica. 

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso de 

licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados 

pela entidade profissional competente, limitadas as exigências a: 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível 

superior 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; 

b) (VETADO) 

§ 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:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

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;          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

b) (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão prévia e objetivamente definidas no 

instrumento convocatório. 

§ 2º  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório.             (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3º  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

§ 4º  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 

quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado.  

§ 5º  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 

§ 6º  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação 

de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as 

penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

§ 7º (VETADO) 

§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

II - (Vetado).           (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 8º  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 

complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a 

metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, 

antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 

critérios objetivos.  

§ 9º  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva 

alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a 

execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a 

continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela administração.       (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 11. (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 12. (Vetado).          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)” 

Ou seja, frente aos documentos contidos no art. 30, cabe à Administração Pública realizar um 

juízo de valoração sobre a necessidade de quais documentos deverão ser exigidos no certame 

licitatório, de forma a restringir ou ampliar. Desta feita, definidos os requisitos de habilitação no edital, 

estes não podem ser alterados (incluídos ou retirados) após o início do procedimento licitatório. 

Neste diapasão, verifica-se que a empresa comprovou, nos termos do que foi estabelecido no 

instrumento convocatório e ao contrário do que argui a empresa recorrente, sua habilitação jurídica, 

qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do que define o art. 27 da Lei nº. 

8.666/93, já transcrito. 

Sobre o alegado descumprimento ao art. 28, V da mesma Lei, cumpre que seja feito um 

brevíssimo comentário. É que, mesmo que a empresa quisesse, não seria possível cumprir o referido 

inciso da legislação, uma vez que tal dispositivo legal, manifestamente, não se aplica à empresa 

recorrida. 

Conforme se verifica da sua redação, o documento ali exigido deve ser apresentado por 

“empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País”, o que, definitivamente, não é o 

caso da LIFE. Apesar de seu nome, esta é uma empresa 100% brasileira, constituída em sua 

integralidade por sócios brasileiros. Com efeito, impossível que a empresa apresente um “decreto 

de autorização”, nos termos do referido inciso V do art. 28, já que a empresa é brasileira. 

Assim sendo, não merece reforma a decisão administrativa que declarou a LIFE habilitada no 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

presente certame, uma vez que esta obedeceu todas as determinações do ato convocatório, 

conforme foi demonstrado, mormente em razão da redação do art. 3º, caput, da Lei nº. 8.666/93, o qual 

preconiza que deve ser observada a vinculação dos atos administrativos realizados no certame às 

determinações do instrumento convocatório, senão vejamos: 

“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.” 

Sobre o postulado da vinculação é imprescindível citar o magistério do Ilustre Marçal Justen 

Filho. Vejamos. 

“... o ato convocatório possui características especiais e anômalas. Enquanto 

o ato administrativo, não se sujeita integralmente ao princípio da 

temporalidade (o ato posterior revoga o anterior). A autoridade administrativa 

dispõe da faculdade de escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido 

tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato 

convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um modelo 

norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança os atos a 

serem praticados e as regras que os regerão. Restará margem mínima de 

liberdade ao administrador, usualmente de extensão irrelevante.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 2008, pág. 54) 

Convém ainda trazer à colação o seguinte precedente jurisprudencial: 

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. REMESSA ‘EX OFFICIO’. CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA – 

LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA – SEM OBSERVÂNCIA DOS 

DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, RELEVADAS NO JULGAMENTO DE 

RECURSO ADMINISTRATIVO, PORQUANTO A PROPOSTA ERA A DE 

‘MENOR PREÇO’. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 

AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. 

1. A Administração não poderia, como o fez, afastar as exigências contidas no 

ato convocatório da licitação, porque, conforme mencionado, o edital vincula 

inteiramente a Administração e os proponentes às suas cláusulas, mesmo 

considerando que a proposta da listisconsorte passiva necessária era de 

‘menor preço’. 

2. Manutenção da r. sentença. Remessa Necessária Improvida.” 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

(TRF-2, REOMS nº. 57.297/ES, Rel. JUIZ ROGERIO CARVALHO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2005) 

Do exposto, conclui-se que não há como se admitir que se inabilite a empresa recorrida, pois 

apresentou sua documentação em total acordo ao o que é estabelecido no ato convocatório, devendo, 

portanto, ser mantida a decisão administrativa em questão, mormente em razão da redação do art. 3º, 

caput, da Lei nº. 8.666/93. 

Com efeito, tendo em vista que a licitante obedeceu aos critérios estabelecidos no Edital, 

eventual mudança da decisão administrativa trazida à baila feriria, ainda, o princípio do julgamento 

objetivo, malferindo, além do art. 3º, caput, os seguintes dispositivos da Lei nº. 8.666/93: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

(...) 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos:  

(...) 

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital; 

(...) 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 

critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem 

contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.  

§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 

secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 

princípio da igualdade entre os licitantes.  

(...) 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os 

tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório 

e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

Veja-se o ensinamento do ilustre Jessé Torres Pereira Júnior: 

“Quanto aos princípios nomeados na Lei n. 8.666/93, consigne-se, por ora, 

que: 

(...) 

[e] o do julgamento objetivo atrela a Administração, na apreciação das 

propostas, aos critérios de aferição previamente definidos no edital ou carta-

convite, com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo critérios 

desconhecidos dos licitantes, ao alvedrio da subjetividade pessoal do julgador; 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

o art. 45 ilustra a propósito do princípio ao estatuir que ‘O julgamento das 

propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 

pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 

previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos 

licitantes e pelos órgãos de controle’.” 

(In. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 

2007, p. 62-3) 

A Administração não pode criar critério de julgamento não inserido no instrumento 

convocatório ou deixar de seguir os que já estão ali definidos, pois estaria malferindo o princípio do 

julgamento objetivo, vez que o “edital não pode transferir para a Comissão a definição dos critérios de 

julgamentos; estes devem estar previamente explicitados no edital, sob pena de entregar-se à 

subjetividade da Comissão o julgamento das propostas” (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. 

Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 2007, p. 539).  

Estipulados os critérios e exigências a serem obedecidos pelos licitantes, a Administração 

Pública deve-lhes estrita observância, não sendo cabível evadir-se das regras que ela própria 

determinou e às quais aderiram os licitantes, conforme demonstra o Voto proferido pelo Ministro 

Gilson Dipp no Mandado de Segurança nº. 8.411/DF: 

“A propósito, apropriada é a citação do brocardo jurídico que diz "o edital é 

a lei do concurso". Nesse sentido, estabelece-se um vínculo entre a 

Administração e os candidatos, já que o escopo principal do certame é 

propiciar a toda coletividade igualdade de condições no ingresso no serviço 

público. Pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os dois sujeitos da 

relação editalícia. De um lado, a Administração. De outro, os candidatos. Com 

isso, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das 

condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame.  

O recorrente ao se submeter ao concurso concordou com as regras previstas 

no Edital, não podendo agora se insurgir contra a referida previsão.” 

(STJ: Terceira Seção. MS nº. 8.411/DF. DJ de 21.06.2004) 

Toda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, de que a Administração 

não só não pode desconsiderar o que foi estabelecido no edital no momento de julgamento das 

propostas, em virtude do princípio da vinculação, mas também não pode exigir nada a mais que 

o incluído no instrumento convocatório. Senão, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO 

DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 

1. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-

isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

serviços públicos. 

2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da 

vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar 

à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa 

ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento 

convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do 

edital até o encerramento do certame. 

3. Na hipótese, o Tribunal reconheceu que o edital não exigia a autenticação 

on line dos documentos da empresa. Rever essa afirmação, seria necessário 

examinar as regras contidas no edital, o que não é possível no recurso 

especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 

Recurso especial não conhecido.” (REsp 1384138/RJ, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 

26/08/2013) 

 

“ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO DE CANDIDATA DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À NOMEAÇÃO E À POSSE NO CARGO. SITUAÇÃO PECULIAR. 

PREVISÃO EDITALÍCIA DE POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO 

INFERIOR AO NÚMERO DE VAGAS. 

1. O candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas tem 

direito líquido e certo à nomeação. Precedentes. 

2. No presente caso, o edital condiciona as nomeações à necessidade do 

serviço, disponibilidade financeira e orçamentária e existência de cargos 

vagos, não vinculando a Administração à nomeação de número determinado 

de candidatos. 

3. Dessa forma, deve prevalecer o estabelecido no instrumento convocatório, 

em atenção aos princípios da vinculação ao edital e da discricionariedade da 

Administração Pública. 

4. Recurso ordinário não provido.” 

(RMS 37.249/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013) 

Neste diapasão, cumpre que seja negado provimento ao pleito da recorrente, a fim de que 

seja mantida a decisão que declarou a LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA habilitada e 

vencedora do Pregão Eletrônico nº. 82-2016-10-17, uma vez que esta cumpriu com a 

integralidade dos requisitos de habilitação contidos no edital, não havendo motivos para sequer se 

cogitar sua inabilitação. Cristalino, portanto, o intuito da empresa GSI de tumultuar o bom andamento 

do certame, com suas alegações vazias e infundadas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

3. DO PEDIDO 

Ex positis, diante de tudo o que restou acima esposado, requer a LIFE DEFENSE 

SEGURANÇA LTDA que V. Sa. se digne a julgar como TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

Recurso Administrativo apresentado pela GSI – GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - 

VIGILÃNCIA E SEGURANÇA LTDA, vez que suas razões são completamente vazias e infundadas 

e têm como único intuito tumultuar o bom andamento e encerramento do presente procedimento 

licitatório, mantendo-se assim a decisão administrativa que declarou a LIFE habilitada e 

vencedora do Pregão Eletrônico nº. 82-2016-10-17 e dando regular prosseguimento ao 

procedimento licitatório até seu encerramento. 

Nestes termos, 

 

Pede deferimento. 

 

 

Brasília, 21 de Fevereiro de 2017. 

 

 

_______________________________________ 

LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA 

ADALTON DE ALCÂNTARA RAMOS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 


