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RESPOSTA

 

PROCESSO N°: 22.0.000000191-4
ASSUNTO: Decisão pregoeira
Versa o presente sobre recurso interposto, pela Empresa New Line Sistemas de Segurança LTDA  , CNPJ nº
00.555.766/0001-32 , referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2022, que tem por objeto 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.
 
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
Na sessão pública do Pregão Eletrônico 12/2022, a Empresa New Line Sistemas de Segurança LTDA, CNPJ nº
00.555.766/0001-32 intencionou recurso, insurgindo-se contra a habilitação da Empresa  NTS - Nova Tecnologia em
Sistemas de monitoramento - EIRELLI.
O intencionamento recursal foi aceito, abrindo-se prazo para apresentação das razões e respectivas contrarrazões.
 
2. SÍNTESE DAS RAZÕES
A empresa New Line Sistemas de Segurança LTDA alega que a pregoeira habilitou indevidamente a Empresa NTS -
Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento - EIRELLI., vencedora nos grupos 01, 02 e 03 da respectiva
licitação, mesmo a empresa  tendo deixado de indicar na proposta  especificações de  marca e modelo dos
equipamentos, justifica ainda que ao deixar de apresentar tais informações está ferindo o edital de licitação.
 
3. DAS CONTRA RAZÕES
A empresa NTS - Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento - EIRELLI., apresentou as contra razões onde
objetivamente requer que não seja reconsiderada a decisão que a declarou vencedora, uma vez que atende plenamente
os requisitos do edital.
Em sua contrarrazão destaca que o edital "que entabula os requisitos para apresentação da proposta, em momento
algum solicita a indicação de marca ou modelo dos equipamentos, e bem fez a administração em adotar tal conduta,
visto que, nessa licitação os equipamentos fazem parte da solução como um todo, mas o objetivo principal é a
contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico por comodato, ou seja, os
equipamentos e todos os insumos serão de propriedade da empresa contratada.
Ainda em relação aos apontamentos não previstos no edital pela Recorrente, registra-se que a mesma não impugnou os
termos do Edital, concordando plenamente com os requisitos de proposta ali expostos. Após a convalidação do
instrumento convocatório todos os participantes e a pregoeira estão vinculados àquelas exigências, NÃO SENDO
POSSÍVEL INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS POSTERIORES, sob pena de infringir princípios basilares do
procedimento licitatório.
E cita ainda "Pasmem, a própria recorrente (NEWLINE), deveria ser a primeira a comungar com a não
obrigatoriedade da apresentação de marca ou modelo, visto que a própria, na elaboração de sua proposta não
mencionou nem marca, nem modelo e quiçá as especificações dos equipamentos."
 
4. ANÁLISE
Na ocasião do cadastramento da proposta para participação do certame a empresa NTS - Nova Tecnologia em
Sistemas de monitoramento - EIRELLI apresentou proposta com a descrição dos itens conforme previsto no termo



de referência e que por consequencia atende a previsão editalicia, vejamos:
 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
8.1.1. A proposta deve constar o valor unitário, assim entendido o valor mensal, além
de informar os valores anual e total para o período de trinta meses, já considerados
inclusos, os tributos, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
8.1.2. Descrição detalhada dos serviços de acordo com o especificado no Termo de
Referência - Anexo I, de forma a viabilizar a análise de sua conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.
8.1.3. Não será aceita oferta de serviços com especificações diferentes das indicadas
neste instrumento convocatório, e havendo caso de divergência entre as
especificações descritas no Sistema Comprasnet e as descritas neste Edital,
prevalecerão as do Edital.
8.2. Todas as especificações dos serviços contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/serviços.
8.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o instrumento
convocatório, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
8.7. A proposta apresentada em desacordo com este Edital será desclassificada.
8.8. O preenchimento da proposta no sistema comprasnet não isenta o licitante de
encaminhar a proposta inicial a que se refere o subitem 7.1.
 

Não há exigência no termo de referência no que diz respeito a obrigatoriedade de apresentar na proposta  marcas e
modelos dos equipamentos ofertados em regime de comodato e não poderia ser diferente, visto que, o certame tem
como objeto a contratação de serviços e não aquisição de equipamentos.
 
Por se tratar de contratação de "serviço" como bem colocado pela empresa NTS - Nova Tecnologia em Sistemas de
monitoramento em sua contrarrazão,  no momento do cadastramento da proposta no Sistema Comprasnet, não havia
campo apropriado para inclusão da marca ou modelo. Informação que considero relevante por ser de domínio de um
operador do sistema que tem acesso as informações com licitante.
 
E ainda que estivesse sobre análise a possibilidade de inclusão no caso concreto de marca/modelo, aqui julgo
pertinente um dos pontos citados na contrarrazão de que a recorrente  não impugnou os termos do Edital, quando
passa a concordar plenamente com os requisitos fixados.  Disso resulta que a peça recursal se reveste de impugnação
travestida de recurso, eis que a pretensão que se revela é a alteração das regras do próprio certame.
Importante destacar que após a publicação do edital, o mesmo tem caráter vinculante, tanto à administração pública
como aos eventuais interessados, de tal sorte que não cabe interpretação extensiva, ao ponto de incluir exigência não
expressa, sob pena de violação à vinculação ao instrumento convocatório bem como ao princípio da isonomia.
 
Como já ventilado acima, trata-se de licitação cujo objeto é a prestação de serviços, e não a aquisição de material,
sendo forçoso concluir que a licitante tida como classificada atendeu aos requisitos intrínsecos do edital e seus anexos,
não sendo o caso de se inovar em exigência não prevista, nada havendo que se reformar nas decisões tomadas durante
o curso do pregão.
É de se concluir, portanto, que o documento apresentado atende à finalidade da exigência do preenchimento da
proposta posto atende aquilo estabelecido no  instrumento convocatório.



 
5. CONCLUSÃO
Em face do acima exposto, conheço do Recurso Administrativo interposto pela empresa New Line Sistemas de
Segurança LTDA, CNPJ nº 00.555.766/0001-32 , porém, mantenho inalterada as deliberações exaradas no presente
certame, momento em que submeto a presente decisão à Autoridade Superior, conforme inciso IV, do art. 13, do
Decreto nº. 10.024/2019.
 
Palmas, 01 de junho de 2022
 
Andreia Machado
Pregoeira
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