
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AC: Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves – Subdefensor Público-Geral 
AC: Andréia Machado Ribeiro Silva - Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022
PROCESSO INTERNO: 22.0.000000191-4

REF.: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

Ilustríssima Senhora Pregoeira Andréia Machado Ribeiro Silva, que representa a Comissão Permanente de Licitação do Pregão
Eletrônico nº 12/2022 do processo 22.0.000000191-4 da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS. A ORG -
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, com nome fantasia Org Monitoramento, estabelecida em Palmas, Estado do Tocantins, na 308
sul alameda 10 lote 19 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.851.222/0001-43, representada pelo Senhor Luiz Carlos
Tiepelmann Gumiel, de Rg nº 837.858 2ª via SSP-TO e Cpf 109.351.699-20, vem, através desta, interpor o presente RECURSO
CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI de CNPJ número
13.021.397/0001-40.

I – DOS FATOS

No dia 17 de maio de 2022, às 14h30 min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), foi aberto o Pregão Eletrônico 12/2022 da DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, em ata, julgando a empresa NTS vencedora dos Grupos 1, 2 e 3. Após verificação dos
atestados de capacidade técnica apresentados em anexo no site comprasnet pela empresa NTS, verificamos que o atestado que
foi anexado não atende os requisitos exigidos em edital conforme consta no Item Habilitação e seu termo de referência: 

12.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.11.1. 1 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, no mínimo, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente, que comprove(m) que a licitante prestou ou presta
serviços, satisfatoriamente, de monitoramento eletrônico de alarme e/ou CFTV, por um período mínimo de 06 (seis) meses em,
no mínimo, 12 localidades distintas ao mesmo tempo, devendo atender os seguintes requisitos:
a.1) Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado o atestado ou certidão deverá ter firma reconhecida;

II – DAS RAZÕES 

Conforme informações constantes em edital e seus anexos, entendemos que na fase de Habilitação, na qualificação técnica,
onde se estabelece em edital, que cabe ao Órgão requisitante qualificar se a empresa atende ou não o que se estabeleceu em
exigências com comprovações técnicas de atestados, mais especificamente, atestados de serviços prestados em, no mínimo 12
Localidades distintas ao mesmo tempo. Entendemos que diante da exigência do Edital, referente ao Item especifico 12.11.1, da
análise dos Atestados de Capacidade Técnica da empresa NTS, verificou-se que a empresa apresentou apenas atestado de uma
única Cidade a de Porto Nacional, situadas no Estado do Tocantins. Não cumprindo com os requisitos dos atestados por
localidades conforme foi estabelecido em edital, não sendo comprovada a capacidade da empresa em atender as exigências do
edital. 
Em atenção ao Item 12.11.1, Do Subitem a.1) a empresa NTS, não está de acordo com as exigências do edital quanto ao
atestado apresentado, onde no mesmo não encontramos Firma Reconhecida, também exigência do edital e seus termos.

III – DO PEDIDO

Com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, e conforme previsto no art.30 da lei 8.666, referente as exigências de
comprovação de capacidade técnica de acordo com Edital e Termo de Referência, onde a falta de quantidades de localidades e
firma reconhecida, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em Habilitar a
empresa NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI de CNPJ número 13.021.397/0001-40 nos
GRUPOS 1, 2 e 3 e sua posterior inabilitação. 

Nestes Termos
P. Deferimento

Palmas, 19 de maio de 2022.
 Fechar


