
De: "NTS NOVA TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO" <ntsmonitoramento@gmail.com> 
Para: "cpl" <cpl@defensoria.to.def.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 9 de maio de 2022 16:03:12 
Assunto: [PossibleSpam] Pedido de esclarecimento Pregão eletrônico 12-2022 

Quanto as premissas ditadas no item 10.11 do termo de referência, onde diz:

10.11. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá, se necessário, executar os serviços de mudança de posição e 
adequar a quantidade dos equipamentos para atender eventuais mudanças no ambiente, inclusive se comprometendo a 
realizar o deslocamento de todos os materiais e equipamentos do sistema de alarme e/ou câmeras para outro endereço, no 
mesmo município, sem ônus para o CONTRATANTE. (Grifo nosso).

Ora, já é bem consolidado a necessidade de a empresa tomar conhecimento, via edital, dos serviços que o órgão pretende contratar, como está bem 
descrito no item 4.2 do termo de referência, contudo, em análise em parte do texto do item 10.11, percebe-se que da forma como está, durante a execução 
do contrato, pode trazer despesas inesperadas a empresa.

 

Ora mister, imaginem que a DPE resolva mudar uma de suas unidades para um novo prédio, cujo sua área construída é duas vezes maior que o atual, 
sendo necessário, por tanto, um acréscimo de duas vezes mais o quantitativo de equipamentos inicialmente previsto no contrato original, isso pode 
acarretar graves prejuízos financeiros a vindoura contratada, pois a contratante, fazendo jus ao monopólio do poder contratual que tem, poderá solicitar ad 
infinitum a complementação de quantitativo de equipamento sempre que julgar necessário.

 

É de se salientar que a forma entabulada no item 10.11 do TR deixa a administração em um dilema de enriquecimento sem causa, traduzida por meio de 
obrigações do contratante, superiores ao razoável. Onde se requer que o contratante realize em favor da administração prestações superiores e mais 
custosas do que as que foram estipuladas no item 4.2 do TR. Para mim esse é o fenômeno da “extralimitação contratual”.

 

Sendo que, ao nosso ver, eventuais acréscimos no quantitativo de equipamentos será precedido de um aditivo de preços contratual, está correto nosso 
entendimento ?

--  
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