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DECISÃO

PROCESSO N° : 21.0.000001682-6
ASSUNTO: Decisão pregoeiro – Recurso G1
 
Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa REDUTO SEGURANÇA
PRIVADA LTDA , CNPJ nº 21.315.603/0001-52, referente ao Pregão Eletrônico nº
01/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de Vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em
regime de dedicação exclusiva, para as unidades da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins nos municípios de Palmas, Gurupi e Araguaína, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
 
--------------------
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 1 /2022,
insurgindo-se da classificação das empresas declaradas vencedoras, conforme se verifica:
-----

Grupo 1:
Manifestamos intenção de recurso, pelo descumprimento do instrumento
convocatório item 11.1.2, 15.10.2, anexo I, item 3.1.1 e 3.1.3, conforme será
demonstrado em peça recursal
 

--------------------
2. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
-----
2.1. Das alegações da recorrente
Alega que a empresa vencedora não atendeu aos itens 11.2 e 15.10.2 do Edital, bem como
ao item 3.1.3 do Anexo I, citando tais dispositivos.
Alega que a recorrida deixou de apresentar planilha em Excel após a última convocação, e,
inova a intenção recursal ao argumento de que a planilha enviada seria inexequível.
Alega ofensa ao subitem 15.10.2 do instrumento convocatório, no que pertine às
demonstrações contábeis, fazendo, contudo, referências à outro edital que não o desta
Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
Por fim, aduz descumprimento do subitem 3.1.1 e 3.1.3 do Termo de Referência,
relativamente ao alvará da Polícia Federal e autorização da Secretaria de Segurança Pública.
-----
2.2. Quanto às contrarrazões
Em suas contrarrazões a recorrida argumenta que as participantes devem obediência às
regras e princípios que regulam o processo licitatório.



Alega cumprimento dos ajustes determinados em sessão.
Sustenta que encaminhou planilha com metodologia de cálculo no dia 02/05/2022.
Discorre a respeito do prazo para apresentação das declarações do balanço, argumentando
que o mesmo foi prorrogado para 31/05/2022.
Por fim, alega apresentação dos documentos referentes ao alvará e autorização da SSP-TO.
 
--------------------
3.. ADMISSIBILIDADE
-----
3.1. Matéria não intencionada – não conhecimento
A recorrente aponta suposta incorreção na planilha de custos por parte da empresa
vencedora.
Argumenta que a proposta ofertada seria inexequível, sustentando, assim, descumprimento
do subitem 11.2 do Edital.
Em suas conclusões, também, aventa que a recorrida não apresentou declaração de não
vistoria junto com a proposta, a despeito de efetivamente ter sido encaminhado tal
documento.
Ocorre que não houve manifestação de intenção recursal no ponto em questão, conforme
imposição do disposto nos subitens 18.1 e 18.2.2 ocorrendo assim a decadência.
-----

“18.1. Declarado o vencedor será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
(...)
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.”

-----
Referida disposição editalícia nada mais é do que repetição dos incisos XVIII e XX do art.
4º da Lei 10.520/2002 e caput do art 44 e § 6º do Decreto 10.024/2019, subsumindo,
portanto, à estrita legalidade.
Do ponto de vista doutrinário, substanciosa lição sobre o tema é trazida por J. U. Jacoby
Fernandes, senão vejamos:
-----

“Não basta, portanto, declarar o interesse em recorrer; é indispensável que o
licitante indique expressamente o motivo, a razão do seu inconformismo; o erro
ou a ilegalidade que o pregoeiro ou equipe de apoio cometeu.
O legislador distinguiu motivar a intenção de recorrer e apresentar as razões do
recurso. O primeiro, é a indicação sucinta do ponto em que se funda a
contrariedade do licitante; o segundo, é a fundamentação, as razões que buscam

convencer o pregoeiro em favor da motivação já apresentada”.
[1]

-----
E continua o festejado autor:
-----

“As razões do recurso devem guardar estrita conformidade com a motivação



apresentada na sessão, e ofertada no prazo de três dias”.
[2]

“Sempre que não coincidir os motivos e as razões do recurso (...) o recurso é
conhecido no motivo que coincide e não conhecido na parte que não

coincide.”
[3]

-----
Do exposto não se conhece, portanto, da manifestação recursal quanto a pretensa alegação
de inexequivilidade, bem como o alegado vício formal quanto a declaração de não vistoria,
de sorte que a peça recursal inovou no ponto.
Inobstante, en passant, quanto a alegação de inexequibilidade, conforme manifestação da
contadoria deste órgão, percebe-se equívoco na interpretação do instrumento convocatório
por parte da recorrente no que diz respeito ao “Módulo 3 – provisão para rescisão”, pois à
luz do subitem 9.1.2 do Termo de Referência apenas os percentuais definidos em lei é que
são fixos, de sorte que os demais devem ser tidos como exemplificativos, maleáveis de
acordo com a realidade de cada empresa,  sob pena de descaracterizar, ou mesmo
inviabilizar a possibilidade de ajuste.
-----
3.2. Conhecimento quanto aos demais temas
Presentes os pressupostos recursais quanto as matérias efetivamente intencionadas em
sessão, verifica-se que a tempestividade é aferida automaticamente pelo próprio Sistema
Comprasnet, de modo que se conhece, em parte, do recurso interposto, conforme análise
abaixo.
 
--------------------
4. ANÁLISE
-----
4.1. Quanto ao alegado não envio da planilha em Excel
A recorrente sustenta ofensa à letra do edital por parte da recorrida, face ao não envio de
planilha em Excel quando da convocação do respectivo ajuste, aduzindo, assim, ofensa ao
subitem 11.1.2 do Edital.
De fato, o recorrido encaminhou planilha de custos em Excel, que foi devidamente
analisada pela Coordenadoria de Contabilidade desta DPE-TO, que, por sua vez, apontou
algumas inconsistências, que motivou pedido de ajuste, momento em que houve o envio de
planilha apenas em pdf.
Ainda no prazo para cumprimento da solicitação o pregoeiro encaminhou mensagem ao
licitante para que postasse a planilha no formato em questão, conforme mensagem constante
da ata “05/05/2022 11:30:53”, que, apesar de não cumprida não tem o condão de impor
desclassificação.
Isto porque, seria sobrepor o meio ao fim pretendido, de sorte que a planilha em versão
Excel se propõe efetivamente a facilitar a análise.
Ao revés, quando da primeira postagem a recorrida efetivamente encaminhou a planilha no
padrão em comento, de sorte que, em que pese mais trabalho, bastaria substituir os
respectivos valores para fins de verificação, tanto que, efetivamente houve análise e parecer
da contadoria desta DPE-TO.
Dito isto, o proceder está na esteira do princípio do formalismo moderado, que se relaciona



à ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando
importante função no atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei 8.666/93.
A propósito, este é o entendimento consolidado no colendo Tribunal de Contas da União,
conforme orientação do Acórdão 357/2015 – Plenário:
-----

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve
pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de
formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as
praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.”

-----
Aliás, não se trata de ofensa ao princípio da legalidade, tão pouco ao comando expresso no
artigo 41 da lei de licitações, quanto ao descumprimento de normas do edital, e sim
harmonização de princípios no na busca do atendimento ao interesse público de acolher a
melhor proposta.
Ainda tendo em conta a seara jurisprudencial, vejamos:
-----

“Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do
interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a
outros princípios.” (Acórdão 119/2016-Plenário)
 
“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado
ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas,
devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na
proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou
aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências”. (Acórdão 2302/2012-
Plenário)
 
“O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a
Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado
mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o
procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais
vantajosa”. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara)

-----
Portanto, no caso concreto inexistiu qualquer prejuízo tendo em vista que houve o envio da
planilha em Excel quando da primeira convocação da proposta, de modo que o
encaminhamento do ajuste em pdf não prejudicou a análise, consoante parecer contábil
juntado aos autos.
 
--------------------
4.2. Quanto a qualificação econômico financeira
-----
4.2.1. Da inclusão de argumentos aleatórios e não afetos ao presente certame
Da leitura da peça recursal percebe-se tratar-se de instrumento preexistente, lançado
aleatoriamente para fustigar a classificação das empresas classificadas, desconexo da



realidade do pregão conduzido por esta DPE-TO.
A começar pela referência à própria licitação, dizendo a recorrente:
-----

“Corroborando essa obrigatoriedade, a Lei de Licitação (art. 31, I, da Lei nº
8.666/93), bem como o Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021...” (Grifou-se).

-----
O certame em tela é, portanto, o de numero 01/2022, e não 04/2021.
A aleatoriedade da argumentação exarada também está na referência à própria data de
abertura do certame:
-----

“Mas não apenas do Balanço Patrimonial, como também das demonstrações
contábeis do último exercício social, ou seja, estabelece que sejam entregues no
ato de abertura da Sessão Pública (25/05/2021), todas “as demonstrações
contábeis exigíveis e apresentadas na forma da Lei”, conforme está registrado no
Edital.” (Grifou-se).

-----
Ora, a sessão pública deste certame abriu no dia 04/03/2022, às 08:15 (oito horas e quinze
minutos), horário de Brasília, conforme item 1 do Edital respectivo.
E finalizando a falta de contexto lógico da peça recursal está o ataque à referências não
existentes no instrumento convocatório, aventando desobediência à subitens de outro edital
que não o desta DPE-TO.
E assim o faz ao falar de “A. Balanço Patrimonial – BP”, “B. Demonstração do Resultado
ou Demonstração do Resultado do Exercício – DRE”, “C. Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido – DMPL”, “D. Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC” e “E. Notas
Explicativas – NE”, repetindo exatamente a mesma redação equivocada:
-----

“Desta forma, além de ser uma demonstração contábil exigível na forma da Lei e
obrigatória em termos da legislação contábil/profissional, é por meio dela que se
demonstra a situação financeira da empresa (boa ou ruim) nos termos dos itens
9.10.2 e 9.10.2.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021.”

-----
Como dito, os subitens e o edital referido não pertencem a este certame, o que, de plano,
denota a falta de contexto fático e lógico na irresignação ofertada, evidenciando tratar-se de
recurso de formulário, sem qualquer preocupação efetiva com a realidade do procedimento
em curso.
-----
4.2.2. Análise dos requisitos do balanço patrimonial de acordo com as disposições do
Edital do PE 01/2022 desta DPE-TO, da natureza da empresa vencedora e cotejo com
as respectivas disposições legais
Toda digressão argumentativa por parte da recorrente em torno da qualificação econômico
financeira da licitante classificada tem como referencial o alegado descumprimento dos
ditames da Lei 6.404/76 e normas da Comissão de Valores Mobiliários.
De plano, o referencial é equivocado tendo em vista que a Lei 6.404/76 é voltada para
sociedade por ações, e, somente tem aplicação às sociedades limitadas quando classificadas
como de grande porte, assim entendidas como aquelas que tiverem no exercício social



anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou
receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), consoante
Lei 11.638/07.
A seu turno, nenhuma norma da CVM se impõe ao presente certame, posto que a Comissão
de Valores Mobiliários é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia que
fundamentalmente disciplina o funcionamento do mercado de valores mobiliários.
Tratando-se de empresa de responsabilidade limitada o balanço patrimonial e resultado
econômico são levantados anualmente em conformidade com o que estabelece a lei civil,
tendo em conta a natureza da empresa participante.
Do cotejo entre a norma e o balanço apresentado, é possível apurar a obediência às
formalidades intrínsecas.
Consta a indicação do livro onde está inscrito o Balanço Patrimonial, a demonstração do
resultado do exercício (DRE), acompanhado dos respectivos termos de abertura e

encerramento, em atenção, portanto, ao disposto no § 2º do artigo 1.184 do Código Civil
[4]

,
e, tratando-se de SPED, das formalidades do Decreto nº 8.683/2016.
Consta assinatura do contador, também com fundamento do sobredito § 2º do Art. 1.184 da

lei civil, na modalidade digital, conforme art. 10 da ITG 2000 (R1)
[5]

.
O registro na junta comercial, em conformidade com o disposto no art. 1.181, da Lei

10.406/02 e alínea "b”
[6]

 é substituído pelo recibo de entrega da Escrituração Contábil

Digital (ECD), consoante art. 39-A da Lei 8.934/94
[7]

, e Decreto 8.683/2016
[8]

.

A demonstração contábil consta do próprio balanço, conforme Art. 1.179 da Lei Civil
[9]

.
Por sua vez a exigência de certificação de regularidade do contador perante o Conselho
Regional de Contabilidade, com fundamentado no parágrafo único do art. 2º, da Resolução
CFC 1.402/2012 ou art. 177 da Lei nº 6.404/76, não pode ser exigida.
A lei 8666/93 é taxativa quanto ao rol para habilitação, não trazendo a previsão de certidão
de habilitação do contador, conforme artigo 27, além de não ter prevista no Edital.
Ademais disso, se tal exigência viesse expressa no edital seria ilegal como já considerou o
TCU:
-----

“Exigir-se certidão de regularidade do contador no momento da licitação como
critério para atestar a higidez de demonstrações contábeis já recebidas pelo órgão
de comércio somente se presta como indesejada barreira à qualificação
econômico-financeira dos licitantes, restringindo a competitividade do certame.
Nesse sentido, o Ac. TCU 1.146/2015 – P, Rel Augusto Sherman” (Acórdão
2.448/2019, TCU - Plenário).

-----
No que diz respeito às notas explicativas, prima facie, é de se ter em conta que existe
exigência legal expressa apenas na lei das SA, ao teor do § 4º do artigo 176 da Lei
6.404/76.
Igualmente, não há tal exigência no instrumento convocatório.
Nesse aspecto, já houve pronunciamento da colenda corte de contas da União, onde o setor
técnico ponderou o seguinte:



-----
“Ocorre que, conceitualmente, ao teor da Resolução CFC citada, essas notas
serão emitidas quando houver informações relevantes, complementares e/ou
suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas
demonstrações contábeis propriamente ditas, o que confere um caráter de não
obrigatoriedade de sua emissão.
27. A regra, pelo conjunto de situações que ensejam a elaboração de notas
explicativas, é de que elas acompanhem as demonstrações financeiras.
Entretanto, não se pode falar de obrigatoriedade, sendo possível a existência
de exceção, fato confirmado junto à Fiscalização do CRC/RS, sobretudo quando
se trata de empresas de menor porte.
28. Não havendo fatos relevantes que tenham ocorrido no exercício ou que
venham a ocorrer futuramente de forma a alterar significativamente as
situações patrimonial, econômica, financeira, legal, física ou social, bem
assim a utilização de critérios na elaboração das demonstrações que possam
induzir a erros de interpretação, torna-se dispensável sua edição.” (Acórdão
1544/2008 - TCU - 1ª Câmara). (Grifou-se).

-----
O que se percebe, portanto, é que a não apresentação de notas explicativas não tem o
condão de induzir à conclusão de que a empresa não produza suas demonstrações na forma
da lei, apenas que para fins de análise da qualificação econômico financeira é prescindível
para julgar a capacidade da empresa de suportar a contratação.
Em verdade, o que se depreende da peça recursal é o enorme apego à rigores burocráticos,
no afã de, a todo custo, obter a desclassificação das empresas melhores classificadas, indo
na contramão da evolução jurisprudencial, como já manifestado em oportunidades pretéritas
no curso do presente certame, e até mesmo doutrinária conforme lição abaixo colacionada:
-----

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências
públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses
públicos e privados em jogo. (...) Os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as
exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.
Daí a advertência de Adilson de Abreu Dallari, para quem: “existem claras
manifestações doutrinárias e já há jurisprudência no sentido de que, na fase de
habilitação, não deve haver rigidez excessiva; (...) Se houver um defeito
mínimo, irrelevante para essa comprovação, isso não pode ser colocado como
excludente do licitante.”
(...)
Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital, como veiculando
exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento
de formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas
ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em
conduzir-se de modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são
o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua



proposta é satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta do
sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando
não seja adotada a estrita regulamentação originariamente imposta na Lei
ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o
suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e
qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à

inviabilidade, à inabilitação ou à desclassificação.”
[10]

(Grifou-se).
-----
Deste modo, o balanço patrimonial apresentado, foi capaz de demonstrar a capacidade
econômica da empresa de suportar a contratação, de sorte que a exigência de notas
explicativas objetivamente em nada agregaria tal análise, antes se refletindo em rigorismo
exacerbado, até porque as notas explicativas não tem o condão de modificar valores
constantes do balanço patrimonial, cuja função seria apenas de esclarecimento.
A propósito é oportuno destacar que o pregoeiro não é um perito contábil, valendo lembrar
a máxima segundo a qual ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, isto é o que a lei quer, diz; o
que a lei não quer, não diz. E nesse sentido, tanto a lei 8.666/93, a 10.520/2019, bem como
a 14.133/2021 não trouxeram esse nível exigência de capacitação ao pregoeiro, ao passo
que a boa situação financeira, à luz do inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE nº 5/95, é aferida
fundamentalmente pelos índices econômicos financeiros e pelo patrimônio líquido,
conforme subitem 15.10.6 do Edital.
E nesse diapasão a recorrida apresentou índices compatíveis com o exigido no edital, e
patrimônio líquido superior ao estimado para o contrato, sendo oportuno destacar que foi
feita a consulta da autenticidade do SPED apresentado. 
Derradeiramente, impende destacar que a jurisprudência tem avançado para a diminuição do
rigor relativo à apresentação do balanço patrimonial, flexibilizando, inclusive, a exigência
de termos de abertura e encerramento, máxime quando não previsto no edital:
-----

“18. O outro ponto que motivou a inabilitação da representante foi  a não
apresentação de cópia dos termos de abertura e encerramento do livro
diário, com indicação dos números das páginas onde estava inscrito o
balanço patrimonial do exercício 2017. 19. Observo que tal formalidade
sequer é exigida por ocasião da deliberação sobre o demonstrativo pela
assembleia geral. Cabe lembrar que o § 2º do art. 1.184 do Código Civil
estabelece que o balanço patrimonial, bem como o resultado econômico,
devem ser lançados no livro diário. Constitui-se, portanto, de um quesito
referente ao conteúdo do registro contábil e não ao demonstrativo. A
aferição da veracidade do balanço se dá pela verificação do cumprimento
das formalidades legais de aprovação, registro na junta comercial e
publicação, as quais são exigíveis apenas após os prazos determinados por
lei e demais normativos, de modo a não impor ônus adicional ao licitante.
Sendo assim, considerando que a solicitação das páginas do livro diário não
constou, especificamente, do edital e também não é requisito formal do
demonstrativo, na forma da lei, a demanda não pode servir de motivo para
inabilitar a licitante.” (Acórdão 2293/2018 – TCU - Plenário). (Grifou-se).

-----



Por todo o exposto, analisada a capacidade econômica financeira da empresa vencedora, e
verificado a compatibilidade com o vulto da contratação estimada não há o que reformar.
--------------------
4.3. Quanto a alegada ausência de alvará e autorização
A recorrente obtempera descumprimento aos subitens 3.1.1 e 3.1.3 do Termo de referência,
relativamente ao alvará de funcionamento da Polícia Federal, e autorização da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Tocantins.
Ao contrário do alegado, no que diz respeito ao documento expedido pela Polícia Civil do
Estado do Tocantins, foi sim apresentado, conforme consta da relação postada quando do
cadastramento da proposta inicial, documento este válido na data ta abertura do certame,
que, por sinal é o mesmo apresentado pela recorrente.
Por sua vez, quanto ao alvará expedido pela Polícia Federal, afirma que o documento
apresentado pela empresa classificada não seria válido, visto que o mesmo estaria vencido.
No caso específico, o pregoeiro perpetrou diligência, com fundamento no § 3º do Decreto
10.024/2019, consultado o site da Polícia Federal e Imprensa Nacional, constatando a
existência do Alvará nº 7.787, de 29 de novembro de 2021, publicado no DOU 224, de 30
de novembro de 2021, cuja validade se estende, portanto, até o dia 30 de novembro do
corrente ano, conforme se verifica dos autos do processo (Pasta IX, evento 647534).
De igual sorte, com fundamento no mesmo dispositivo comentado, em data de 3/05/2022,
foi perpetrada consulta junto à CGCSP - Coordenação Geral De Controle De Serviços e
Produtos da Polícia Federal, verificando-se a regularidade da empresa.
Portanto, no que diz respeito à apresentação da documentação em tela, tanto foi apresentada
como também consultada via diligência, conforme autorização normativa supramencionada.
De toda sorte, a irresignação revelou aparente contradição aos termos do instrumento
convocatório, posto que os subitens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3 impunha apenas a prestação de
declaração de que os respectivos documentos seriam apresentados em até dez dias corridos
após a assinatura do contrato, ao passo que os subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 do Termo de
Referência deveriam ser apresentados na qualificação técnica.
A respeito de referidas declarações houve deliberação registrada na ata da sessão
(mensagem: 09/05/2022 08:31:09), onde com fulcro no formalismo moderado considerou-se as
declarações prestadas.
A contradição, contudo, não tem o condão de impor desclassificação, ou gerar nulidade ao
certame, pois o aparente conflito pode ser resolvido no campo da hermenêutica.
A propósito, de plano, convém invocar jubiloso ensinamento doutrinário a respeito, senão
vejamos:
-----

“Sempre que descobre uma contradição, deve o hermeneuta desconfiar de si;
presumir que não compreendeu bem o sentido de cada um dos trechos ao parecer
inconciliáveis, sobretudo se ambos se acham no mesmo repositório. Incumbe-lhe
preliminarmente fazer tentativa para harmonizar os textos; (...). Se existe
antinomia entre a regra geral e a peculiar, específica, esta, no caso particular tem
a supremacia. Preferem-se as disposições que se relacionam mais direta e
especialmente com o assunto que se trata: In toto jure generi per speciem
derogatur, e illud potissimum habetur quod ad speciem directum est – ‘ em toda
disposição de Direito, o gênero é derrogado pela espécie e considera-se de



importância preponderante o que respeita diretamente à espécie.’”
[11]

-----
Nesse sentido, como bem destaca a própria recorrente, o Edital é que é a lei da licitação, de
sorte que todos os demais anexos devem ser lidos à luz do edital, e não o edital lido à luz
dos anexos.
Alinhado a este pressuposto, emblemático é o Acórdão 3.139/2014 do Plenário do TCU,
onde, por sua vez, é citado o voto condutor do Acórdão 931/2009, também do Plenário do
referido órgão, senão vejamos:
-----

“17. Em síntese, a prática adotada pela Administração no procedimento
licitatório denota a existência de duas peças, quais sejam, termo de referência e
edital, distintas uma da outra. E o termo de referência, publicado como anexo ao
edital, é, como já mencionado, peça acessória, complementar do edital. Havendo
incongruências entre seu conteúdo e o do edital, prevalecem as disposições
deste. Na situação fática em análise, o termo de referência, anexo ao edital,
constitui fonte de informações para esclarecimentos.”
13. Deve ser ressalvado que, apesar de ser peça acessória, o termo de referência
serve de fundamento para o edital da licitação e, a depender do grau das
divergências detectadas, elas podem conduzir à nulidade do certame, porque
podem indicar que o edital não está adequado para obter no mercado o objeto
que de fato satisfaz às necessidades da Administração.
14. No caso em tela, vislumbro que a falha em questão não obsta o
prosseguimento da licitação em análise, desde que prevaleça a regra constante do
item 7.2.3 do edital, sem a exigência indevida de certificações para fins de
qualificação técnica.”

-----
Assim, e em síntese, havendo divergência entre o termo de referência e o edital devem
prevalecer as regras do edital.
Corroborando este viés interpretativo, se verifica que o Termo de Referência aduz que o
alvará, o certificado de segurança e a autorização da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Tocantins, teriam o condão de comprovar a qualificação técnica, onde a
impropriedade é revelada pela respectiva natureza jurídica de tais documentos, porquanto,
em verdade, são expressão do poder de polícia administrativa, e não propriamente de
capacidade técnica.
A propósito, em termos conceituais “Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a
Administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e

direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”
[12]

Por seu turno, o conceito legal é extraído do artigo 78 do Código Tributário Nacional que
diz:
-----

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao



exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos.

-----
A documentação em evidência, portanto, são expressão do poder de polícia, tem a ver com
o regular desempenho da atividade exercida, e não propriamente com a qualificação técnica,
sendo, portanto, mais uma razão para prevalência dos ditames editalícios dos subitens 6.7.1,
6.7.2 e 6.7.3.
Derradeiramente, diante do conflito aparente, as regras do edital do certame prevalecem
visto que mais benéficas aos participantes, o que aliás é guarnecido pela jurisprudência:
-----

“Em havendo contradição no edital, deve-se adotar a interpretação mais
favorável ao licitante, com o escopo de não penalizá-lo por erro da própria
Administração". (TCU, Acórdão 3278/2011; Acórdão 3015/2015.)” (TRF-1 -
AC: 00391115520024010000 0039111-55.2002.4.01.0000, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de
Julgamento: 18/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 29/09/2017 e-
DJF1).

-----
Pelo exposto, tanto o recorrido efetivamente encaminhou o documento fustigado, como
houve diligência do pregoeiro na sua verificação, conforme lhe faculta a legislação, como
também, diante da prevalência dos subitens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3 do Edital, prevalece a
interpretação mais benéfica aos licitantes, no sentido de que o prazo para apresentação de
referidos documentos é de dez dias após assinatura do contrato.
 
--------------------
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso interposto por REDUTO SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, mas no mérito indefiro o pleito desclassificatório.
Isto posto submeto o presente recurso à apreciação da autoridade superior.
 
Palmas-TO, 23 de maio de 2022.

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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