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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

RESPOSTA

Trata-se do pedido de esclarecimento formulado pela empresa MEP LICITAÇÕES, referente ao Pregão
Eletrônico nº 09/2022, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em certificação
digital dos tipos A3 e-CPF, A3 e-CPNJ e A1 e-CNPJ para atender as necessidades das áreas meio e fim da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
 
1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
"Prezados, boa tarde!
Acerca do Pregão Eletrônico nº 09/2022, a ser realizado em 29.03.2022, solicitamos o seguinte
esclarecimento:
1 - Com relação aos itens 01 e 02 da descrição do serviço, seria certificados digitais com ou sem mídia
token?
2 - Caso alguma empresa não tenha ponto de atendimento em algum dos lugares descrito no 9.2.7 do TR,
poderia ser feito em primeira opção, a emissão por videoconferência ? E quanto ao atendimento presencial
poderia ser feito o agendamento nos pontos de atendimento da cidade mais próxima listada no item? Ou
seja, o servidor teria que se deslocar para realizar emissão."
 
2. RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Após solicitação de parecer junto ao setor demandante, segue a resposta ao pedido de esclarecimento:
 

Em resposta ao questionamento formulado pela empresa MEP LICITAÇÕES (evento sei 0632578),
referente aos itens 01 e 02.
Esclarecimento 01 - Conforme descrito no edital, o pregão eletrônico nº 09 contempla somente a prestação do
serviço certificação digital, sem aquisição de mídia token.
Esclarecimento 02 - O entendimento não está correto. Em virtude das peculiaridades dos servidores que
utilizam assinatura digital fica mantido o atendimento presencial, mas caso a prestadora tiver a opção pela da
certificação por videoconferência, não será impeditivo para participação no certame, desde que tenha a
disponibilidade dos pontos presenciais conforme previsto no edital.

 

3. CONCLUSÃO
Diante da manifestação, acreditamos ter prestado satisfatoriamente o esclarecimento solicitado, sendo que
a referida informação será publicada no portal de Compras e da Defensoria.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
23/03/2022, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php
informando o código verificador 0632930 e o código CRC 8B2B6D98.
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