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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Q. 2 Lote 06 - Bairro Brasilia - CEP 70094-901 - Brasília - DF - http://www.tre-df.jus.br 

 

 

PROCESSO : 0004019-63.2021.6.07.8100
INTERESSADO : SEÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
ASSUNTO : Pregão Eletrônico n.º 04/2022. Pedidos de Esclarecimentos 12 a 17 e Impugnação 18.

 

Despacho nº 1103808 / 2022 - TRE-DF/PR/DG/SAO/ASLIC

À ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
 
Senhora Assessora,
 
Cuidam os autos de pretensa contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades, nos termos, condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
Para o desiderato, fora publicado o Edital do Pregão Eletrônico n.° 04/2022, no dia 24/03/2022, e republicado no dia 12/04/2022. Desta forma, a

sessão de julgamento das propostas restou agendada para o dia 29/04/2022, em plena deferência às leis e ao Decreto que regem a matéria.
No curso do prazo para apresentação das propostas, o suposto representante da empresa CLARO S.A. apresentou os Pedidos de Esclarecimentos

12 a 17 (ids. 1101799, 1101858, 1101859, 1101860, 1101863, 1101864), e o representante da empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. apresentou Impugnação (1101871) aos termos do Edital.

Isto posto, passo à análise dos referidos pedidos.
 
1. DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE
 
Inicialmente, é de se dizer que, no tocante à tempestividade dos pedidos, o Decreto 10.024/2019, que regulamenta a modalidade Pregão,

estabelece que:

Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

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.

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação.

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

Assim, considerando que a abertura do certame ocorrerá no dia 29/04/2022 e que as referidas petições foram encaminhadas e recebidas no dia
25/04/2022, forçoso é reconhecer a TEMPESTIVIDADE DOS PLEITOS.

Quanto à legitimidade para solicitar esclarecimentos e apresentar impugnações, o citado Decreto não estabelece requisitos de aceitabilidade,
dispondo, em seu art. 24, que "Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão". Não havendo óbice, resta patente que tanto pessoas físicas
quanto pessoas jurídicas podem solicitar esclarecimentos e impugnar editais de pregão.

No tocante especificamente às pessoas jurídicas é de se dizer que, por serem mera ficção jurídica, devem ser representadas por pessoas físicas
cujos atos lhe serão imputados. Destarte, é indispensável a aplicação do instituto jurídico da representação, conforme o estatuto civil vigente.

Na presente situação, a empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. se fez representar por procurador legalmente
constituído. No entanto, o suposto representante da empresa CLARO S.A. deixou de apresentar documento que comprove a atribuição de poderes para falar em
nome da pessoa jurídica citada.

Nada obstante, considerando o dever de autotutela, o princípio do formalismo moderado e o direito constitucional de petição, não vejo óbice
para que se dê processamento ao pedido apresentado, mas em nome do signatário da Petição e não da Pessoa Jurídica que este supostamente representa.

Isto posto, CONHEÇO O PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO e a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL e, assim, passo à análise.
 
2. DO MÉRITO
Em homenagem aos princípios da eficiência, economicidade, celeridade, racionalidade e razoável duração do processo, os pedidos apresentados

serão processados e respondidos em um único ato, de modo a reduzir o número de decisões a serem produzidas.
Em razão disso, a análise de mérito será desenvolvida por tópicos o que busca tornar mais didática e compreensível a explanação.
2.1 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA CLARO
Como se verifica dos diversos pedidos formulados, a Requerente busca esclarecimentos de ordem técnica e, por essa razão, este Pregoeiro – por

absoluta falta de conhecimento técnico –  adota a manifestação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (1103414) como razão de decidir1 e,
por este motivo, permito-me transcrevê-la in totum:
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Protocolo Nº: 111 - Referente itens 3.13.2 e 3.13.3 do Anexo I do TR:

3.13.2. A CONTRATADA deverá entregar Plano de trabalho, em até 5 (cinco) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do
TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes. No processo de
migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo agendamento de janela de manutenção para este fim.

3.13.3. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do TRE-DF e a
solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes.

QUESTIONAMENTO : Será necessário fornecimento de link temporário? O TRE-DF necessita de algum tipo de conectividade com a rede
de alguma outra operadora?

Resposta :  O item 3.13.2 prevê que a instalação deverá ser realizada em infraestrutura paralela aos links existentes, mantendo em
funcionamento os links atuais.

 

Protocolo Nº: 112 - referente 3.2.4.

3.2.4. Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na tabela do item 3.2.3. deste Contrato, a contratada
será comunicada com o prazo mínimo de 30 dias corridos, devendo Providenciar a realocação dos equipamentos no prazo máximo de 60
dias corridos, a contar da comunicação pelo TRE-DF, sem custos adicionais à contratante.

QUESTIONAMENTO : O item 3.2.4 cita a necessidade de mudança de endereço eventualmente, porém, entendemos que a mudança de
endereço está sujeita a ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO. Caso não haja viabilidade técnica e consequentemente impossibilidade de
atendimento, entendemos que a CONTRATADA não deverá ser penalizada e a mudança de endereço não poderá ocorrer. Nosso
entendimento está correto?

Resposta :  Não está correto, o prazo previsto para mudança de endereço constante no item 3.14.3 que é de 60 dias.

 

Protocolo Nº: 113 - Referente 3.13.1.

3.13.1. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRE-
DF e dos pontos remotos.

QUESTIONAMENTO : Devido a crise para fornecimento de componentes eletrônico e consequentemente fornecimento de equipamentos
que compõem a solução, fato este reforçado por notificações que recebemos recentemente dos fabricantes sobre esta questão, solicitamos
que o prazo de implantação da rede seja de 180 dias. Nossa solicitação será aceita?

Resposta :  Serão mantidos os prazos previstos. Havendo, no curso da execução contratual, fato que impeça ou retarde a execução
do contrato, para o qual a contratada não tenha dado causa, poderá mediante requerimento e anuência do contratante haver
dilação do prazo, na forma e modo definidos no §1º do artigo 57 da Lei 8.666/93.

 

Protocolo Nº: 114 - Referente itens 3.13.2 e 3.13.3 :

3.13.2. A CONTRATADA deverá entregar Plano de trabalho, em até 5 (cinco) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do
TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes. No processo de
migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo agendamento de janela de manutenção para este fim.

3.13.3. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do TRE-DF e a
solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes

QUESTIONAMENTO: Entendemos que nos itens 3.13.2 e 3.13.3 abaixo refere-se somente a links da rede MPLS, não sendo aplicado ao
link de INTERNET DEDICADA e que a CONTRATANTE não está solicitando links adicionais temporários e sim que de acordo com que
os links novos venham a ser ativados ou que sofram upgrades, a paralisação deverá ocorrer somente no horário da janela disponibilizada
pela CONTRATANTE para esta migração e que assim que seja concluída, os links antigos e novos devem estar com conectividade na
mesma rede. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja correto, solicitamos maiores detalhamentos de como ocorrerá esta migração
e qual a expectativa da CONTRATANTE, detalhando principalmente o que será necessário, de forma que possamos avaliar e precificar.

Resposta : Não está correto. conforme citado nos itens acima "... deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes
corporativas do TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes.
No processo de migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo agendamento de janela de manutenção para este fim." A
Implantação deve ocorrer paralelamente à conexão atual, tanto para MPLS quanto para INTERNET.

 

Protocolo Nº: 115 - Referente itens 3 e 4 do ANEXO I - NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO (NMS).

3.Não será necessário efetuar a substituição dos equipamentos nas situações em que a CONTRATADA utilizar tráfego superior aos maiores
valores definidos nas especificações dos itens.

4. Nem o perfil de tráfego do TRE-DF e nem a utilização de recursos que não fazem parte da especificação poderão ser utilizados como
argumento para a alta utilização dos recursos; Não será permitido que recursos técnicos sejam desabilitados para reduzir o consumo
computacional dos dispositivos.

QUESTIONAMENTO : Não ficou muito claro a intenção dos item 3 e 4 acima. Poderiam detalhar melhor a intenção e expectativa?
Entendemos que o equipamento fornecido deverá ser o suficiente para atender aos requisitos do edital, porém em caso de saturação do link
ou utilização de recursos acima do previsto neste certame, não será garantido a qualidade do link e solução, podendo haver degradação,
perda de pacotes e perda da qualidade, não cabendo a CONTRATADA troca do equipamento ou aumento de recursos sem o devido
pagamento pela CONTRATANTE. Nosso entendimento está correto?

Resposta : Sim, o entendimento está correto.

 

Protocolo Nº: 116 - No ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA (MODELO DE PROPOSTA) é solicitado :

*A licitante deve detalhar a especificação do objeto a ser fornecido ou prestado compreendendo a descrição todos dos itens.

QUESTIONAMENTO : Entendemos que para atender o item acima destacado do modelo de proposta, colocar o que está descrito nos itens
1.1. e 1.1.1 do edital, tendo em vista que a participação no certame já é uma aceitação as condições do edital pela CONTRATADA. Nosso
entendimento está correto? Caso não esteja correto, solicitamos gentileza de detalhar o que a CONTRATANTE necessita.

Resposta : Deverá ser preenchida  a Planilha de Formação de preços (ANEXO II) com o detalhamento  do objeto a ser fornecido,
descrevendo todos os itens que compõem a solução.
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2.2 DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Insurge-se a Requerente contra a disponibilização de relatórios gerenciais, gerados por software de gerência, que permitam o acompanhamento

da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados e validação das faturas, sob o argumento de que tal exigência guarda:

[...] nítida restrição à competitividade do certame e ainda o direcionamento do objeto eis que diversas empresas licitantes não têm ,
atualmente, condições de dispor dos relatórios com tamanha especificidade, tampouco dispõem desse software com a extensão e precisão do
detalhamento da forma como determinado por esta Comissão de Licitação.

Sobre o tema, há que se destacar que o processo licitatório tem natureza de seleção pública e, por essa razão, objetiva de selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração, assim entendida como aquela que, sendo capaz de satisfazer integralmente a necessidade pública, apresente o melhor
preço.

Esta concepção, por si só, demonstra que uma das característica do procedimento é exclusão de todos aqueles que não sejam capazes de atender
às necessidades da Administração o que, certamente, implica em restringir a competição àqueles que tenham capacidade de atender às exigências do órgão
licitante.

O que não se admite, nos termos da lei, é existência de "cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo" e "estabeleçam preferências ou distinções em razão" de "circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato".

Sem rodeios: o que o inciso I do §1º do art. 3º da norma veda é a adoção de cláusulas restritivas, que limitem a competição, quando fundadas
em critérios não pertinentes ou não relevantes ao objeto da contratação. 

Neste sentido, Marçal Justen Filho2 aduz que:

Não há impedimento à previsão de exigências rigorosas ou impossibilidade de exigências que apenas possam ser cumpridas por
específicas pessoas. O que se veda é a adoção de exigência desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a
proposta mais vantajosa, mas a beneficiar ou prejudicar alguns particulares. A inviabilidade não reside na restrição em si mesma, mas na
incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da
CF (... o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações). [...] Assegura-se tratamento igualitário aos interessados que apresentem condições de atender às necessidades da
administração.

Em igual direção são as lições de Joel de Menezes Niebuhr3:

É que as formalidades não podem ser exacerbadas a ponto de impedir a participação daqueles que teriam, em tese, condições de contratar
com a Administração Pública. Em análise acurada, percebe-se que as formalidades descabidas, que não guardam justificativa ou
utilidade, agridem o princípio da competitividade. É que, ao proceder dessa forma, impede-se que particulares em condições de satisfazer o
interesse publico participem da licitação.

Renato Geraldo Mendes4 adverte que:

É preciso ter clareza de que existem dois tipos de restrições: as que se justificam em razão da necessidade e as que não se justificam em
razão dela. [...] Toda descrição é restritiva, mas nem toda restrição é ilegal.

Sobre o tema, o TCU já teve oportunidade de esclarecer que:

[...] Mas a obtenção de preços de aquisição mais baixos não pode ser atingida às custas da contratação de produtos de baixa qualidade ou de
empresas sem condições de prestar serviços adequados.

7. Licitar implica, necessariamente, fazer restrições, pois no momento em que se definem as características do produto/serviço que se deseja,
afasta-se a possibilidade das empresas que não detêm produtos ou serviços com aquelas características de fornecerem para a administração.
O que não se admite, e assim prevê o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93, é o estabelecimento de condições que restrinjam o caráter
competitivo das licitações em razão de circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

8. Há que se avaliar, portanto, em cada caso concreto, se as exigências e condições estabelecidas estão em consonância com as normas
vigentes e se elas são pertinentes em relação ao objeto do contrato, inclusive no intuito de garantir que o produto/serviço a ser contratado
tenha a qualidade desejada. (Acórdão 1.225/2014 - Plenário)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já decidiu que:

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas
sim garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham
qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. Dessarte, inexiste violação ao princípio da igualdade
entre as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da concorrência. (REsp 474781 /
DF  RECURSO ESPECIAL 2002/0147947-1)

Em síntese: o que é vedado pelo ordenamento jurídico, e por isso não ocorre no presente Pregão, é a exigência que não possua relação com
o objeto a ser licitado, ou que seja irrelevante, e que, por essa razão, venha a prejudicar o caráter competitivo do certame, conforme determina o artigo 3º, §1º,
I, da Lei 8.666/1993. Nesta ordem de ideias, a restrição apenas é indevida quando decorre, por exemplo, da inadequação entre a exigência e as reais
necessidades da administração.

Fixada a premissa, resta analisar qual a relevância da exigência feita e sua adequação/pertinência em relação às necessidades desta Corte. Neste
sentido, a STIC, chamada a se manifestar, destacou que:

As características previstas no item 3.10.1.3, detalham  características  importantes para a gestão da solução proposta , com destaque para os
itens abaixo: 

- Permitir a verificação de falhas e indisponibilidades; 
- Geração de relatórios e métricas de performance em relação ao funcionamento da rede; 
- Controle sobre a utilização dos links; 
- Revisão ou solicitação de alterações de configurações baseado na análise das informações obtidas através do gerenciamento; 
- Identificação de problemas de desempenho; 
- Através do monitoramento pró ativo a contratada executa procedimentos corretivos de eventuais falhas de forma mais ágil; 
- Gestão sobre os incidentes com acompanhamento dos detalhes referentes  as falhas, permitindo uma interação mais efetiva com contratada; 
- Auxilio no controle dos níveis mínimo de serviços contratados; 
- Facilidade na obtenção de índices para composição de relatórios internos; 
- Tornar mais ágil a obtenção de notas fiscais para conferência e processos de pagamento;
- Permitir uma análise do ambiente de comunicação tanto MPLS quanto INTERNET, reduzindo a tempo de indisponibilidade dos serviços
dos cartórios eleitorais; 
- Em momentos de maior relevância para o TRE-DF ter a possibilidade de acompanhamento em tempo real das principais características dos
links contratados; 
- Fornecimento de métricas para CNJ, TCU e TSE da disponibilidade da rede - link da transparência (Indicador de desempenho da
gestão).

Destaca-se a utilização dos requisitos solicitados na gestão dos links de comunicação, sendo esses fundamentais na prestação de serviços
eleitorais e administrativos nos diversos pontos remotos, seja no atendimento aos eleitores, partidos políticos ou na prestação de
serviços públicos.
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No  período eleitoral  o gerenciamento do objeto contratado ganha uma maior relevância na condução dos processos de controle  e
agilidade na tomada de decisões ou ajustes técnicos, pois como os links são utilizados para transmissão do resultados das urnas  do
Distrito Federal e do exterior do país,  a margem de falha deve permanecer em níveis o mais baixos possível.

Como se observa da manifestação da área técnica, a exclusão da exigência tem potencial de causar severos danos ao processo decisório atinente
aos pleitos eleitorais (atividade fim deste Regional), de onde surge a convicção de que a especificação tem aderência ao objeto do certame e, de forma alguma, é
irrelevante ou desvinculada da estrita necessidade deste Tribunal.

Diante disso, considerando o que resta consignado na Doutrina, na Lei e na Jurisprudência, não se vislumbra razão para acolher a Impugnação
formulada, razão pela qual sugiro manter o inteiro teor do Instrumento Convocatório, na forma como publicado.

Isto posto, encaminho os autos para conhecimento e deliberação do Exmo. Sr. Desembargador Presidente desta Corte.
 
3. DA CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, decido:
1) conhecer dos pedidos formulados em nome da BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e da pessoa física que assina a petição

da empresa CLARO S.A.;
2) no mérito, conforme esclarecimentos da STIC, sugiro manter incólume as disposições do Edital;
3) submeter o feito à Assessoria de Licitações sugerindo remessa à Diretoria-Geral para deliberação do Exmo. Senhor Desembargador

Presidente deste TRE-DF, dada a relevância da matéria.

 

 
Paulo Tadeu Moreira Saldanha

Pregoeiro
Matrícula 1381

 

_______________________________________________________
1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: [...] § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com  fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (Lei 9.784/1999)
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17. ed. São Paulo: RT, 2017, fls. 122/123.
3 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo, - 3ª ed. rev. e ampl. – Belo Horizonte, Fórum, 2014, fl. 58.
4 MENDES, Renato Geraldo. Lei de licitações e contratos anotada: notas e comentários à Lei nº 8666/93. 9. ed. Curitiba: Zênite, 2013, fls. 72/73.
 

Documento assinado eletronicamente por PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA, Técnico Judiciário, em 28/04/2022, às 14:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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PROCESSO : 0001931-86.2020.6.07.8100
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Pedidos de Esclarecimentos e/ou Impugnações

Decisão nº 2577 / 2022 - TRE-DF/PR/DG/GDG

Vistos, etc.
Acolho a proposição da Diretoria-Geral, e com suporte nas manifestações da equipe técnica da TI e na decisão do Pregoeiro

(Despacho ASLIC 1103808), conheço dos Pedidos de Esclarecimentos e/ou Impugnações e, no mérito, nego as pretensões, mantendo inalterados os termos do
Edital.

Encaminhe-se à ASLIC para ciência e prosseguimento.
 

Desembargador ROBERVAL BELINATI
Presidente

Documento assinado eletronicamente por ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Presidente, em 28/04/2022, às 18:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1104595 e o código CRC 756D97F6.
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