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RESPOSTA

PROCESSO N° : 22.0.000000107-8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 09/2022

ASSUNTO : Resposta a Impugnação formulada pela Empresa OBJECTTI SOLUCOES LTDA

 

Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2022, que
tem por objeto o Registro de Preços para 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. RELATO SINTÉTICO

Trata-se de impugnação ao instrumento convocatório formulado por OBJECTTI SOLUCOES LTDA,
CPNJ nº 11.735.236/0001-92 alegando, em resumo o que se segue:

---

1.1 Sobre a emissão online

Pugna sobre a possiblididade de emissão online considerando que a entrega de maneira presencial
acarretará em aumento de valores para a sua contemplação, desencontrando-se com o princípio da
proposta mais vantajosa a Administração, visto que atualmente a ICP-Brasil e o ITI reconheceram a
possibilidade de emissão de certificados digitais de forma online, vide Instrução Normativa N° 005/2021,
o que poderia retirar a necessidade da exigência de emissões presenciais.

1.2 Sobre a clareza do objeto

Será necessário fornecimento dos dispositivos de armazenamento (TOKEN) para os itens 01 e 02
conforme expressado nas especificações técnicas dos itens “ser compatível e ARMAZENADO EM
DISPOSITIVO PORTÁTIL DO TIPO TOKEN”, caso não seja necessário o fornecimento de tal
dispositivos, sugerimos a supressão deste trecho dentro do descritivo dos itens 01 e 02.

1.3 Da possibilidade de substituição do produto

Considerando a possibilidade de troca do produto no decurso contratual, quando da incidência de
possibilidade de sua continuidade por outro em características semelhantes ou superiores, pugna pela
inclusão de substituição do produto no instrumento editalício de modo a garantir-lhe viabilidade na
execução de seu contrato.

1.4 Da falta do prazo de entrega

Com objetivo de ampliar a competitividade, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração,
pugna pela inclusão de um prazo razoável para a entrega das mercadorias licitadas no instrumento
convocatório, como forma de respeito ao Princípio da Livre Concorrência da proposta mais vantajosa.

Por fim, pugna pela alteração do Edital no que diz respeito aos fundamentos expostos.

------------

2. DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da



proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 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 lhe são correlatos (art. 3º da Lei de
Licitações).

Assim, conclui-se que é dever da autoridade zelar pela legalidade, eficiência, moralidade, economicidade,
probidade, razoabilidade, proporcionalidade e outros valores prestigiados pelo sistema normativo e se tal
procedimento apresentar qualquer irregularidade deve referida autoridade se pronunciar.

------------

3. ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja, apreciar se a
mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal. Dessa forma, o Decreto 10.024/2019, em seu
artigo 24, dispõe:

“Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma
prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.”.

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação à Defensoria Pública, portanto,
merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.

------------

4. MANIFESTAÇÃO DO SETOR TÉCNICO

Os autos do processo foram encaminhados ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, a
fim de subsidiar a presente resposta, com fundamento no disposto no artigo 17 do Decreto 10.024/2019,
bem como subitem 22.3 do Edital.

Em sua manifestação o setor demandante informou que:

---
"Em resposta ao pedido de impugnação formulado pela empresa OBJECTTI SOLUCOES LTDA  (evento sei
0633533), 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.
Ressalto ainda que é praticado por diversos órgão solicitar em seus editais postos de atendimentos para a
emissão de certificados digital de forma presencial. Em caráter informativo, diversas instituição tem previsto em
seus editais a prestação do serviço em loco, onde a visita técnica são realizadas em diversas cidades distintas, e o
serviço prestado nas dependências do órgão. Segue lista de atas utilizadas como consulta:

Edital Instituição Página

PREGÃO
ELETRÔNICO nº
06/2021

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 6ª REGIÃO 33

PREGÃO
ELETRÔNICO N.º
026/21

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5º REGIÃO 08

PREGÃO
ELETRÔNICO N.º
050

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ 44

EDITAL Nº 36/2021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE 09

Posto isso, volvam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do feito."

https://box.defensoria.to.def.br/medias/985/download
https://box.defensoria.to.def.br/medias/986/download
https://box.defensoria.to.def.br/medias/987/download
https://box.defensoria.to.def.br/medias/988/download


------------

 

5. ANÁLISE

5.1. Quanto à clareza do objeto e da da possibilidade de substituição do produto

A impugnante questiona a clareza dos itens 1 e 2 da planilha com a descrição do objeto, ao argumento de
que não seriam claros, sugerindo, inclusive, sua exclusão.

No ponto, o setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência, disse textualmente que o
objeto pretendido é a prestação do serviço de certificação digital, sem a aquisição de token.

Em que pese argumentação exarada pela Impugnante, não se vislumbrou qualquer dúvida na descrição do
objeto nesse ponto, eis que simplesmente está deixando claro que o certificado deve ser compatível com
token, equipamento que esta DPE-TO já possui cujos certificados venham a vencer no futuro, ou novos
tokens que eventualmente venham a ser adquiridos.

Dadas as considerações acima, não há que se falar em possibilidade de substituição de produto, tendo em
vista que, como apurado, o fornecimento de token não é objeto do certame.

 

Nada a deferir, portanto, no ponto em questão.

---

5.2. Demais pontos objeto de impugnação

Na sequencia a Impugnante questiona a falta de determinação de um prazo para entrega, bem como aventa
a possiblidade de prestação dos serviços de modo online, fundamentando nas disposições da Instrução
Normativa nº 5/2021.

Quanto ao tema o setor técnico, responsável pela elaboração do Termo de Referência, apenas disse que
não via o atendimento online como impeditivo para participação no certame, desde que tenha a
disponibilidade dos pontos presenciais conforme previsto no edital, citando que outras licitações de outros
órgãos que também se valeram de exigência de posto de atendimento.

No ponto em análise, resta patente que a resposta técnica não foi capaz de suprir ao que determina o artigo
17 do Decreto 10.024/2019, e subitem 23.3 do Edital, não sendo apresentados subsídios robustos o
suficientes para rechaçar a argumentação da peça de impugnação.

De fato, a alegação de que não há prazo para cumprimento da obrigação é patente.

Não se verifica, portanto, do item 9 do Termo de Referência (OBRIGAÇÕES DO(S)
FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S)), qualquer prazo para que o fornecedor registrado, quando
instado, preste os serviços solicitados. O único prazo que se verifica é de três dias úteis para eventual
atualização ou correção no item 6 do referido Anexo.

Da mesma forma, a lacônica resposta técnica quanto à exigência de posto de atendimento não é bastante
para suprimir a evidente ausência de motivação.

Nesse diapasão, cediço que os atos administrativos devem ser devidamente motivados como, aliás, bem
determina o artigo 50 da Lei 9.784/99, aplicável subsidiariamente aos procedimentos licitatórios.

A devida motivação deve se respaldar, portanto, em circunstâncias de fato, não supridas pela mera
alegação de que não se vislumbra qualquer problema na participação de licitante dessa ou daquela forma,
ou mesmo que outros órgãos assim o fazem.

Nesse contexto, não se verificou, inclusive no ETP, qualquer justificativa fática para exigência de postos
físicos de atendimento nas cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi.

Aliás, note-se que a Impugnação trouxe substancioso argumento normativo, ao fazer referência à IN nº 5
de 22 de fevereiro de 2021 do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, tendo em conta que na
descrição do objeto se destaca que o certificado deve ser emitido por “autoridade certificadora credenciada
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasi”.



Igualmente, o Termo de Referência, no item 10, faz referência à observância das diretrizes oriunda do ICP-
Brasil, ao paço que referida IN, de fato, trouxe a previsão de possibilidade de emissão de certificados
digitais por videoconferência.

Nesse sentido, com a máxima vênia, não basta a administração afirmar que não vê impeditivo quanto à
participação no certame, “desde que tenha a disponibilidade dos pontos presenciais conforme previsto no
edital”, posto que num ou noutro sentido a execução não encontra guarida em qualquer justificativa
constante dos autos.

 

Pelo exposto, a impugnação intentada merece acolhimento parcial a fim de que seja feita análise detida dos
pontos acima.

------------

6. DA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA SUSPENSÃO DO CERTAME

É fato inconteste que a administração pública deve obediência à estrita legalidade, de sorte que a
continuidade do presente certame sem que conste previsão de prazo para prestação dos serviços, bem
como sem motivação de exigência inserida nos anexos do instrumento convocatório, pode implicar em
dificuldades na hora de executar o contrato, ou mesmo gerar futura nulidade de todo procedimento,
incluindo ata de registro de preços a ser firmada, soando razoável a suspensão do pregão para devidas
análises e eventuais retificações.

------------

7. CONCLUSÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa OBJECTTI SOLUCOES LTDA, para, no
mérito, deferir em parte os pedidos, a fim de: suspender sine die, o presente certame; encaminhar os autos
ao setor solicitante para que verifique a ausência de prazo para cumprimento do objeto bem como analise
a possibilidade fática de execução dos serviços por via online ou que, se for o caso, traga aos autos
motivação fundada em circunstâncias de fato para exigência de posto de atendimento.

A resposta será publicada no site oficial da Defensoria Pública do Estado e no portal de compras
governamentais – Comprasnet.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a),
em 28/03/2022, às 15:00, 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 0634290 e o código
CRC 72FDE514.
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