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CONTRARRAZÃO :

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS (UASG: 926040) 

Md.

Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves
Subdefensor Público-Geral

Andreia Machado
Pregoeira

Ref: Pregão Eletrônico 12-2022; Processo nº 22.0.000000191-4.

A empresa NTS – Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento - Eireli inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.021.397/0001-40,
com sede na QD. 304 Norte; AV. LO 12; LOTE 17; SL 02; CEP. 77.006-368, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, neste ato
representada pelo Sr. Yure Lopes Vanderley, brasileiro, maior, capaz, empresário, casado, portador da carteira de registro
profissional CRA-TO nº 6-00352 e do CPF nº 013.501.641-00, infra-assinado, e como parte interessada no procedimento
licitatório retro mencionado, amparada pelo Inc. XVIII Art. 4º da Lei nº 10.520/2002, bem como pelo item 14, subitem 14.2.3
do edital do Pregão eletrônico 12-2022, vem em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de apresentar
CONTRARRAZÕES pelas razões a seguir, requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e admissão. Sendo imperioso
consignar que o julgamento das contrarrazões interpostas, recai, neste momento para a responsabilidade da MD. Pregoeira, o
qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e imparcialidade a ser adotada no pleito em questão,
oportunidade em que somos todos sabedores da tradicional busca da CPL da DPE/TO da proposta mais vantajosa, onde a seguir
demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo, bem como o cumprimento pleno de todas as exigências editalícias. 

1. PRELIMINARMENTE
1.1. Dos Fatos
A Recorrente Irresignada com a aceitação da habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de forma frágil e infundada,
quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no entanto tais alegações não merecem prosperar.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeita-se as tentativa e argumento da empresa por ora recorrente em
apresentar suas considerações a respeito da decisão da pregoeira, mas conforme será exposto a seguir, a insistência em
reconhecer supostas irregularidades existentes na condução do julgamento do certame e a insistência em declarar que a
documentação apresentada pela Recorrida não preenche o exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas.

2. DAS RAZÕES INFUNDADAS DA RECORRENTE
2.1. Razões e motivação
Em uma tentativa frustrada, em desclassificar/inabilitar a Recorrida, em resumo a recorrente alega o seguinte:

a) QUE, 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.

b) QUE, 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.

Primeiramente destacamos que as razões recursais transcritas acima 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.

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.

3. DO TOTAL ATENDIMENTO AS NORMAS EDITALÍCIAS
Inicialmente, é bom que se tenha em mente que a análise a ser feita por esta d. Administração deve se referir à habilitação
Técnica da empresa para executar o contrato, NOS TERMOS DO item 12.11 do edital, vejamos:

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

Ora, analisando o ponto de qualificação técnica do edital, não há como ter outra conclusão, a não ser, a de que a empresa NTS
cumpriu na íntegra o regramento definido, conforme a seguir demonstrado: 

a) Já quanto a infame afirmação de que a empresa não apresentou atestado com firma reconhecida, para mim esse é o ápice da
recorrente na sua tentativa de desinformar esta honrosa comissão de licitação, pois o atestado apresentado pela empresa NTS
claramente é emitido por órgão público, por isso não há, conforme diz o edital, necessidade de autenticação de assinatura do



emissor do atestado.

b) Quanto a questão dos locais/localidades, o edital requisita a comprovação de 12 localidades distintas ao mesmo tempo, friso,
localidades e não “cidades” como quer fazer crer a recorrente, sendo que, in casu, a empresa NTS comprovou no item I do seu
atestado de capacidade técnica a quantidade de 15 locais, sendo a distinção dos locais bem evidentes através do nome e
endereço das escolas.

Essa questão de localidades é tão frágil que, o serviço de monitoramento consiste no envio e recepção de eventos eletrônicos de
segurança do sistema eletrônico instalado no cliente para central de monitoramento na sede da empresa contratada, ou seja, a
empresa sendo sediada em Palmas - TO e o cliente sediado em outro país, estado, cidade ou até mesmo qualquer localidade
dentro da cidade, em nada mudaria a forma de execução de serviços, pois os eventos eletrônicos de segurança seriam enviados
da mesma forma por qualquer uma das plataforma de comunicação existentes, sendo algumas delas: linha telefônica, internet,
GPRS ou rádio.

Para enfim superarmos de vez essa barreira levantada pela recorrente, vamos enveredar na gramática brasileira, ora, em
consulta ao site https://www.sinonimos.com.br/localidade/, mostra claramente os sinônimos da palavra localidade, sendo: local,
localidade, região, zona, área, parte, paragem, terra, povoação, povoado, vila, sítio, recinto, DESTARTE!!, dentre tantos
sinônimos apresentados o único que não existe é justamente aquele que a recorrente quer fazer crer que o edital exige, a tal
cidade….

Ademais a Administração Pública, sob o manto da discricionariedade, visando ao atendimento de suas necessidades por bens e
serviços, em face do regramento constitucional do art. 37/CF, limitará suas exigências, compatibilizando-as com o mínimo de
segurança, e deverá evitar formalidades excessivas e desnecessárias quanto à qualificação técnica, assim como entendeu a
nobre pregoeira da DPE/TO, decidindo de forma inequívoca em classificar e habilitar a empresa NTS.

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 qualificação técnica 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.

O ENTENDIMENTO CORRENTE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA É DE QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,
CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E SE CONSTITUI O INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA
LICITAÇÃO, sendo que, “ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação” e viola os
princípios que direcionam a atividade administrativa, consignados no art. 3º da Lei das Licitações, in verbis:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”

É cediço, portanto, que o Edital constitui lei entre os licitantes e que de suas disposições ninguém pode se furtar ao
cumprimento. HELY LOPES MEIRELLES conceitua o princípio da vinculação ao Edital da seguinte forma:

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração
fixasse no edital a forma e modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou da realização do julgamento se
afastasse do
estabelecido, ou admitisse documentação ou propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e,
como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (art. 41). ”

Desta lição não destoa o ilustre professor MARÇAL JUSTEN FILHO:

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) para a
autoridade administrativa. A lei define as condições de atuação dos agentes administrativos, estabelecendo a ordenação
(seqüência) dos atos a serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas”. (In Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª edição/1998 – p. 62).

Não há como negar que o princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do princípio da vinculação ao edital. Por esse
princípio, obriga-se a Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o subjetivismo no julgamento.

Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho até aqui realizado pela pregoeira, equipe de apoio e equipe técnica
da DPE/TO, como ressaltar que sua decisão em habilitar a empresa NTS se baseou tão somente no respeito às regras dispostas
quando da publicação do instrumento convocatório, as quais, como se sabe, eram de amplo conhecimento de todos os
participantes no Pregão.

ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O
REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ARGUMENTOS INFUNDADOS, QUE SE ACATADOS, ESTARIA
DETURPANDO A FINALIDADE DO REGRAMENTO EDITALÍCIO.

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do certame por alegações sem nenhum fundamento legal,
deixando de contratar com a Recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto no edital e na legislação vigente, e
apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, por ser essa mais econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha
atendido a todas as exigências do edital e da legislação em vigor.

4. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer que seja completamente INDEFERIDO o recurso proposto em função da inaplicabilidade de suas parcas
alegações, bem como sejam ACEITAS as argumentações aqui demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a
empresa NTS – NOVA TEC. EM SIST. DE MONITORAMENTO vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de
adjudicação e posterior homologação do objeto licitado, de onde se espera, receba, e dê integral provimento as essas
CONTRARRAZÕES, por tratar-se de medida que refletirá a verdadeira distribuição de JUSTIÇA.

P. Deferimento.

Palmas – TO, em 25/05/2022.

NTS – Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento - Eireli 



Yure Lopes Vanderley
Representante Legal
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