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RESPOSTA

 

PROCESSO N° : 22.0.000000191-4
ASSUNTO : Resposta - Pedido de Esclarecimento
1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 12/2022, cujo objeto é a a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Monitoramento Eletrônico de Alarme e Câmeras
com o fornecimento dos equipamentos em regime de comodato, bem como a respectiva instalação e manutenção das
centrais de alarme, câmeras e demais equipamentos para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins , o pedido de esclarecimento formulado pela Empresa NTS Nova Tecnologia em sistema de
Monitoramento:
 
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, especificamente referente ao
item 10.11 descrito no termo de referência, foi remetido o pedido de esclarecimento ao setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito conforme resposta exposta abaixo:
 
QUESTIONAMENTO e RESPOSTA:
 
Questionamento e Resposta:
Questionamento: " 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 ?
 
Resposta:
Em atenção ao pedido de esclarecimento da Empresa NTS Monitoramento, informamos o que segue:
Diante da necessidade de adequação das quantidades de equipamentos, a empresa contratada estará amparada pela
Cláusula 18.1 da Minuta do Contrato, que prevê que: “18.1. O valor inicial atualizado do Contrato poderá ser
acrescido ou suprimido dentro dos limites previstos no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão



exceder tal limite, nos termos do §2º do inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648
de 27 de maio de 1998.”
No demais, a depender do caso concreto, será analisado pela Administração.
 
Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra o
edital de licitação, fica demonstrado que a exigência contida no Termo de referência, é cabível e justificável e
conforme manifestação do setor responsável e que consequentemente não haverá modificação do edital, sendo
mantido as exigências.
Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente ao
Pregão Eletrônico n.º 12/2022, formulado pela empresa NTS Nova Tecnologia em sistema de Monitoramento.
Informo que a resposta será publicada no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.
 

Andreia Machado R. Silva
Pregoeira
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