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RESPOSTA

PROCESSO N°: 22.0.000000191-4
ASSUNTO: Decisão pregoeira
Versa o presente sobre recurso interposto, pela Empresa ORG - Segurança Eletrônica LTDA, CNPJ nº
02.851.222/0001-43, 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 ORG - Segurança Eletrônica LTDA 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 ORG - Segurança Eletrônica 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, sob a alegação de que o atestado de capacidade técnica apresentado engloba uma única cidade, e ainda que o
atestado não apresenta firma reconhecida.
 
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 que as razões recursais são infundadas, sendo perceptível o destoamento da
recorrente em obter, através dos argumentos falhos em seu recurso, o que não conquistou na sessão de lances, não
apresentando preço que lhe colocasse em melhor posição no certame, e em face ao desespero como é notado nas
afirmações proferidas, onde a recorrente demonstra por mais de uma vez o desconhecimento da documentação
apresentada pela empresa NTS e prevista no edital, tentando distorcer os fatos.
Sustenta ainda que em profunda análise dos fatos alegados pôde-se perceber completa desatenção da recorrente ao
analisar e compatibilizar a documentação da empresa vencedora com as premissas do edital, ou então, se esse não for
o caso, pode se dizer que seja litigância de má-fé por parte da recorrente, pois é cristalino como a luz do dia que a
empresa NTS atendeu aos requisitos técnicos do edital, na verdade atendeu de forma até superior ao requerido. De
modo que, bem fez a pregoeira da DPE/TO, quando em consonância com o estatuído no edital, entendeu que a
empresa NTS atendeu às exigências do Edital no tocante a documentação relativa à qualificação técnica.
 
4. ANÁLISE
Em relação ao questionamento quanto as exigências contidas no edital, especificamente no que diz respeito a
qualificação técnica, vejamos:
 

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;
a.2) Conter a identificação da emitente e estar assinado por pessoa devidamente
identificada, hábil a responder em nome da emitente;
a.3) Será aceito o somatório de atestados ou certidões para comprovar a capacidade
técnica, desde que reste demonstrada a execução concomitante dos contratos.
b) Certidão de Registro e Quitação expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, no qual estejam vinculados, em plena validade, de acordo com o
disposto no artigo 30, inciso I, da Lei 8.666/93 e em observância ao que determina o
artigo 69 da Lei nº 5.194/66:
b.1) Da Empresa Licitante (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica);
b.2) Do Responsável Técnico descrito na alínea “c” (Certidão de Registro e Quitação
Pessoa Física).
c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, 01 (um) profissional de nível
superior com formação em Engenharia Elétrica ou Eletrônica, devidamente credenciado
no CREA para exercer a responsabilidade técnica.
c.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em que conste a licitante como
contratante; do contrato social da licitante ou documento equivalente em que conste o
profissional como sócio, diretor ou administrador; do contrato de trabalho firmado com a
licitante (registrado em cartório) ou, ainda, de declaração de contratação futura do
profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional com
firma reconhecida em cartório.

 

O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa NTS - Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento -
EIRELLI, traz a descrição de 15 (quinze) locais monitorados, o que supre a exigência do edital, quando exigia 12
(doze).
A propósito, bem pontuou a recorrida no que pertine à definição do termo "localidade", não havendo qualquer margem
para dúvida ou imbróglio, ao contrário do levantado na peça recursal.
Ainda tendo em conta o significado do termo "localidade", o vocábulo, em qualquer dicionário, tem a seguinte
definição:

 
1.área pequena de um país, região ou cidade.
2.caráter daquilo que é local, que é específico a um lugar.

 

Resta evidente que a irresignação da recorrente não sobrevive à uma simples interpretação gramatical do termo
"localidade", de tal sorte que não subsiste a pretensão de fazer uma interpretação extensiva, para além daquilo que o
instrumento convocatório efetivamente exigiu, inexistindo margem para pressupor a exigência de quantitativo
relacionado à município.
 
Melhor sorte não tem a recorrente no que diz respeito à alegação de ausência de firma reconhecida.
 
Tal alegação não merece prosperar mesmo após uma leitura superficial do edital, especificamente no subitem 12.11.1.
que disciplina sobre o atestado de capacidade técnica, como já transcrito. Vejamos:
 

a.1) Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado o atestado ou certidão deverá
ter firma reconhecida;

 

O atestado de capacidade técnico apresentado foi emitido pelo Município de Porto Nacional, onde atesta que os
serviços de monitoramento deu-se no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, então não há de se falar no



descumprimento da exigência transcrita acima.
 
A propósito, partindo-se de um viés constitucional, nota-se que o procedimento adotado no presente certame encontra-
se na esteira da legalidade.
 
Perceba que segundo o disposto no inciso II do art. 19 da Constituição Federal, é expressamente vedado a
Administração negar fé a documento público.

 
“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...);
II - recusar fé aos documentos públicos;”

 
No caso em questão o licitante vencedor apresentou atestado de capacidade técnica emitida por órgão público, o que
de uma simples leitura do disposto no edital, ainda que numa leitura apressada e interpretação literal, é de se entender
por atendida a exigência.
 
A despeito disso, acrescente-se que tratando de documento público, onde constitucionalmente, não se pode recusar fé,
não se pode perder de vista que os atos da administração pública gozam de presunção de legalidade e legitimidade.
 
A esse respeito Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que “a presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em
decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação
ás certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (in Direito
Administrativo, 23º Ed, São Paulo: Atlas, 2010 p. 198).
 
Ora, além de ser ululante no edital que não se está sendo exigindo reconhecimento de firma para atestados emitidos
por órgãos públicos, é fato que a regra editalícia, neste ponto, está em conformidade com a Carta da República e com
a legislação infraconstitucional, nada havendo que se reformar no ponto.
 
5. CONCLUSÃO
Em face do acima exposto, conheço do Recurso Administrativo interposto pela empresa ORG - Segurança
Eletrônica LTDA , CNPJ nº 02.851.222/0001-43 , 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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