
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

INFORMAÇÃO

 

 

 

PROCESSO 
0004121-69.2017.4.01.8000

: ANÁLISE DO PA-SEI: 0004166-44.2015.4.01.8000

MODALIDADE DE LICITAÇÃO /
FUNDAMENTO LEGAL

:

Pregão Eletrônico 84/2016 -  Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto  7.174,  de  12  de  maio  de  2010,  da  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006 e  do
Decreto  8.538,  de  6  de  outubro  de  2015,  aplicando-se
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

OBJETO :

Aquisição de solução de sistema de controle de acesso,
com  aquisição  de  catracas  eletrônicas  e  software  de
controle de acesso, com instalação, garantia de 36 (trinta
e  seis) meses com assistência técnica e treinamento.

INTERESSADO (A) :
Seção de Vigilância - Sesvi

Divisão de Segurança - Diseg / Secad

EMPRESA CONTRATA / CNPJ /
VALOR ADJUDICADO.

:
 Advancis  Max  Equipamentos  Eletrônicos  Ltda  -  Epp
(CNPJ: 07.018.110/0001-20 ).

CONTRATO/ NOTAS DE
EMPENHO

:
63/2016  -  2016NE800891  (R$  59.900,00);
2016NE800892 (R$ 3.880,00)

 

1.  Trata-se  de  análise  de  licitação  realizada  por  Pregão  Eletrônico  nos autos do
PA-SEI  0004166-44.2015.4.01.8000,  solução de  sistema  de  controle  de  acesso,  com aquisição  de
catracas eletrônicas e software de controle de acesso, contemplando a instalação, treinamento e serviço
de assistência técnica da garantia, no valor total adjudicado de R$ 63.780,00.

I - Analise da Licitação

1.1. Preliminarmente:

a)  registra-se  que  a  presente  análise,  realizada  pela  Seali/Divea/Secoi,  concerne
tão-somente aos procedimentos internos e externos da licitação até sua homologação pela autoridade
competente;

b) registra-se, ainda, que a análise partiu do entendimento posto nos autos, explícito
apenas no parecer da ASJUR (3137793), que o objeto é NÃO TI, de modo que todo o exame, em
sede de controle interno, não considerou a aplicação da Resolução CNJ 182/2013, do MCTI da Justiça
Federal, nem a IN SLTI 04/2014. Entretanto, diante de elementos que geram a incerteza quanto à real
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natureza do objeto (se TI ou NÃO TI), esta Seali/Divea/Secoi apresentará algumas considerações ao
final da análise.

2. Verifica-se, inicialmente, que o processo esteve paralisado por mais de 12 meses,
sem que conste dos autos o motivo, sendo possível inferir que houve equívoco em sua conclusão na
data de 22/07/2015 com reabertura em 31/08/2016, conforme andamento.

2.1. Para realizar a pesquisa de preços nos moldes previstos pela IN SLTI 05/2014, a
Dicom registrou (2895421) que realizou pesquisa a empresas do ramo (2863472, 2863485 e 2863497) e
ao  sítio  de  compras  governamentais  (2889550),  buscando  atender  às  orientações  dos  acórdãos
1445/2015 e 2743/2015 - Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU, conforme mapa estimativo
(2894857), no valor médio de R$ 123.490,28.

2.1.1. Registra-se que a Dicom procedeu à busca de informações junto a outros órgãos
para  a  pesquisa  de  mercado,  enviando  e-mails,  cujas  respostas  foram  negativas  ou  inexistentes
(2889571, 2894826), de modo que a Administração trouxe aos autos a demonstração de que adotou
medidas para realizar uma pesquisa mais ampla.

3. Constata-se que o Termo de Referência - TR 3067298 atualizado resultou de 4
alterações (0781931, 2863826, 2994154, 3009611), após recomendações do Nulit (2965990).

3.1.  No  Termo  de  Referência,  a  unidade  requisitante  justificou   a adoção  de
adjudicação por grupo/lote no subitem 3.1.3, em razão do que recomenda o item 9.2.1 do Acórdão
2695/2013 - Plenário - TCU.

3.2.  Além do Termo de  Referência  e  da  Pesquisa  de  Preços,  estão  presentes os
seguintes documentos:

a)  Manifestação  da  Dicom  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte (2895421);

b) PAM e pedido do Gercon (2877906, 2877924);

c) Designação da Pregoeira e Portaria de Designação da Comissão Permanente de
Licitação (2903954);

d)  Verificação  de  Disponibilidade  orçamentária  (2899717,  2917688,  2932890,
2939497, 2962596);

e) Minuta de Edital e Minuta de Contrato (3012129, 3073967, 3089183);

f) Análise Jurídica das minutas de Edital e de Contrato pela Asjur, em cumprimento
ao art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 (3137793);

g) Aprovação do Termo de Referência pelo Ordenador de Despesa (3144356);

h) Autorização do Ordenador de Despesa para abertura da Licitação (3144356);

i) Edital n. 84/2016 (3164314);

j) Publicação do Aviso em  23/11/2016 na Imprensa Oficial (3164310);

3.3. Quanto ao exame destes documentos acima, verifica-se que:

a)  Análise  jurídica  (3137793)  das  minutas  de  Edital  e  do  Contrato:  a  Asjur
aprovou a minuta de Edital , com recomendações que foram acolhidas, fazendo a seguinte consideração
acerca da natureza do objeto contratado não se enquadrar em tecnologia da informação, de modo que
não segue procedimento especial, nos seguintes termos:

"Destaca-se,  por  oportuno, que,  conquanto não se trate  de típica
aquisição  de  solução  de  tecnologia  da  informação,  que  exige
procedimento  especial  próprio,  o  objeto  da  licitação  sob  exame
envolve  produto  de  informática  e  automação,  dando  ensejo  à
incidência  do  direito  de  preferência  estabelecido  pela  Lei
8.248/1991 e do Decreto 7.174/2010. E esse direito está assegurado
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pelo disposto no Subitem 3.2 e seguintes, do Termo de Referência."

b)  Edital:  não  constou  assinatura  eletrônica  da  Pregoeira  no  Edital  84/2016
(3164314), em desacordo com o que dispõe o art. 22, § 1º,da Lei 9784/1999 que exige, dentre outros
requisitos, que os atos do processo devam ser assinados pela autoridade competente.

3.4. Feita a análise dos documentos listados, considerado o objeto contratado como
NÃO TI na instrução dos autos, referentes à fase interna do procedimento licitatório, com a ressalva
pontual supra indicada acerca da ausência da assinatura do Edital pela Pregoeira, passa-se à análise dos
procedimentos referentes à seleção da licitante vencedora do certame.

3.5.  Houve  interposição  de  recurso  pela  licitante  Advancis  Max  Equipamentos
Eletrônicos Tecnologia e Segurança -Ltda - EPP (3319588) que resultou na desclassificação da licitante
que alcançara o primeiro lugar (Idealine Tecnologia e Segurança Ltda - EPP), por descumprimento de
disposições editalícias referentes às especificações técnicas do produto (subitem 5.2, 'c' c/c subitem 8.3,
'b', do Edital 84/2016 - 3164314), conforme a decisão da Pregoeira (3337925). Tal decisão foi proferida
após apresentadas as contrarrazões da recorrida (3319588) e manifestação técnica da Sesvi (3332079).
Desta  forma,  a  recorrente,  segunda  colocada,  logrou  êxito  em se classificar  em primeiro  lugar,
vencendo o certame, após verificação de sua proposta e documentação pela Pregoeira.

4. Constata-se que estão presentes os seguintes documentos relativos à seleção da
licitante vencedora: Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP.

a) Proposta e planilha atualizadas / adequadas da licitante vencedora (3344025);

b) Documentos referentes à regularidade:

b.1) jurídica (3350059);

b.2) fiscal - SICAF, CEIS, CNDT, CNJ e declarações (3350142);

b.3) qualificação técnica (3344086);

c) Ata de Realização do Pregão Eletrônico (3350397);

d) Termo de Adjudicação (3357030);

e) Relatório do Nulit (3350521);

f) Análise da Regularidade do procedimento licitatório pela Asjur (3356833);

g) Termo de Homologação pela autoridade competente (3357030 e 3360871);

h)  Publicação do Aviso de Julgamento no D.O.U (3369412).

4. Feita a análise dos documentos supra listados, referentes às fases interna e externa
do procedimento licitatório, verifica-se que a licitação foi suficientemente motivada e realizados os
procedimentos adequadamente, com a ressalva pontual acima indicada.

4.1. Os autos foram analisados até o doc. 3369412.

Recomendações:

5.  Após exame dos procedimentos licitatórios (fase interna e externa), sugere-se o
envio dos autos à Secad para ciência e adoção de medidas, nas licitações futuras:

a) Com relação ao Edital:

a.1) assinatura do Edital pela Pregoeira que o elaborou e conduziu a licitação (art. 22,
§ 1º, da Lei 9.784/1999).

 

II - Considerações acerca da natureza do objeto licitado, classificado como NÃO
TI

6. Em que pese a análise, em sede de controle interno, entender pela regularidade do
procedimento licitatório para o objeto ora contratado, a partir de uma classificação como NÃO TI
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(para  aquisição  de  aquisição  de  catracas  eletrônicas  e  software de  controle  de  acesso,
contemplando  a  instalação,  treinamento  e  serviço  de  assistência  técnica  da  garantia),  esta
Seali/Divea/Secoi identificou elementos que trazem à baila a incerteza quanto à classificação do objeto
como  NÃO  TI:  software  de  controle  de  acesso  com  as  seguintes  funcionalidades,  segundo  a
Justificativa constante do item 2 do Termo de Referência (3067298) ...O sistema de controle de acesso
permite identificar, controlar e monitorar o acesso de todas as pessoas que transitam neste Tribunal.

6.1.  Verifica-se  que  não  houve  manifestação  da  Secretaria  de  Informática,  para
avaliação preliminar, a partir de critérios objetivos, quanto à classificação do objeto (TI ou NÃO TI),
considerando a relevância  do componente  de tecnologia  da informação, o software de controle  de
acesso.

6.2. Em pesquisa, a Diaud/Secoi localizou o C3 do SISP - Sistema de Administração
dos Recursos de Tecnologia da Informação (Poder Executivo - Governo Eletrônico) que mantém um
FAQ sobre contratações de tecnologia da informação:

https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos
/Respostas%20Chamados%20C3S%20-%20NCTI%20v3.pdf

6.3. No referido Portal, foram identificadas as respostas para alguns questionamentos
sobre  a  classificação  de  objeto  como  sendo  de  tecnologia  da  informação,  o  que  interfere  nos
procedimentos a serem adotados ao longo de todo o planejamento da licitação e execução contratual.
Para o Poder Judiciário -  Justiça Federal,  ressalta-se que, a depender da classificação do objeto, a
Administração deverá adotar toda a regulamentação pertinente para contratações de TI (Resolução
CNJ 182/2013 e MCTI da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 279/2013 do Conselho da Justiça
Federal).

6.4.  Seguem as respostas a  alguns questionamentos realizados no  Portal Governo
Eletrônico. Apesar de datarem de 2012 revelam-se atuais:

DEMANDA 3719 11/06/2012.

O  órgão  pretende  elaborar  um  edital  de  Segurança
Eletrônica. Esta contratação envolve uma pequena parte
de Tecnologia da Informação, como por exemplo, aquisição
de câmeras IP, servidores de armazenamento de imagens e etc.
Gostaria de saber se este edital deve obedecer as regras da
IN04?

RESPOSTA. Para avaliar a aplicabilidade da IN04-SLTI/2010
nas contratações deve-se observar as particularidades de cada
contratação. No caso citado, como envolve contratações que
utilizam  hardware  para  acesso  a  dados,  conversão
analógico-digital  e  outros  recursos  assemelhados,
principalmente componentes de software, é necessário que
seja seguido o estabelecido na norma. Independentemente
do tipo de contratação, recomendamos seguir a IN04/2010,
considerando que esta Norma busca refletir  as melhores
práticas  para  o  planejamento  da  contratação  e
gerenciamento de contrato.

 

DEMANDA 3872 31/07/2012.

Na avaliação da SLTI, quais dos seguintes componentes são
considerados bens de informática: 1. Pick roller para aparelho
scanner;  2.  Brake roller  para  aparelho scanner;  3.  fusor de
impressora. Favor indicar a legislação pertinente.

RESPOSTA.  Entendemos  que  os  componentes  são  peças
integrantes de equipamentos de Informática, classificados em
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despesas de TI, podendo ser considerados itens de reposição,
não  carecendo  de  um planejamento  de  acordo  com a  IN
04/2010. Entretanto por se tratar de equipamentos de TI, com
alto  índice  de  obsolescência,  sugerimos  que  seja  avaliado
contratar de acordo com a IN 04/2010, dado a importância do
estudo realizado na etapa de análise de viabilidade que poderá
indicar outras alternativas que não sejam a reposição de peças
e suprimentos, mas a troca de equipamentos, face ao custo de
reposição ou benefício da atualização tecnológica advindo da
troca.  Excepcionalmente,  não  será  necessário  seguir  a  IN
04/2010  se  a  estimativa  das  aquisições  se  enquadrar  no
disposto  no  inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  1º  da  IN
04/2010,  entretanto  a  análise  de  viabilidade  deve  ser
incorporada  ao  planejamento  da  contratação  específico  do
órgão. Não  há  regulamentação  específica  sobre  os  bens
considerados  como  TIC  (Tecnologia  de  Informação  e
Comunicação),  entretanto  recomendamos  verificar  a
legislação abaixo onde existem conceitos e tabelas de itens
considerados  como  bens  de  informática,  automação  e
comunicação, recursos de TI e Solução de TI. Nos decretos
7.903, 8.184 e  8.194, a abordagem é sobre  “Margem de
Preferência”,  mas  neles  constam  anexos  com  itens
considerados bens de TIC Lei 8.248/1991, em especial art.
16A.  Decreto  5.906/2006,  atualizado  pelo  decreto
7.010/2009,  em  especial  art.  2°  e  Anexos  26/03/2015
Decreto 7.579/2011, em especial §1° do art. 2º. Instrução
Normativa n°  4/2014 SLTI/MP,  em especial  Inciso X do
art. 2º. Decreto 7.903/2013 – Anexo Decreto 8.184/2014 –
Anexo Decreto 8.194/2014 – Anexo.

 

DEMANDA 3877 03/08/2012.

Nossa Autarquia  necessita adquirir  certificados digitais e
tokens  para  autenticação  nos  sistemas  da  Rede  Serpro
(SIASG,  SIAFI,  SCDP,  etc.) e  autenticação de  fiscais em
trânsito  no  serviço  de  correio  eletrônico.  Gostaríamos  de
saber  se  tais  insumos  são  considerados  "soluções  de
tecnologia  da  informação" e,  consequentemente,  se  há
necessidade de seguir do rito da IN 04/2010."

RESPOSTA Entendemos que a contratação se enquadra
como solução de TI sendo necessário o planejamento de
acordo  com a  IN  04/2010.  Excepcionalmente,  não  será
necessário  seguir  a  IN  04/2010  se  a  estimativa  das
aquisições  se  enquadrar  no  disposto  no  inciso  II  do
parágrafo  único  do  art.  1º  da  IN  04/2010.  Não  há
regulamentação  específica  sobre  os  bens  considerados
como  TIC  (Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação),
entretanto  recomendamos  verificar  a  legislação  abaixo
onde  existem conceitos  e  tabelas  de  itens  considerados
como  bens  de  informática,  automação  e  comunicação,
recursos de TI e Solução de TI. Nos decretos 7.903, 8.184 e
8.194, a abordagem é sobre “Margem de Preferência”, mas
neles constam anexos com itens considerados bens de TIC Lei
8.248/1991,  em  especial  art.  16A.  Decreto  5.906/2006,
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atualizado  pelo  decreto  7.010/2009,  em especial  art.  2°  e
Anexos  Decreto  7.579/2011,  em  especial  §1°  do  art.  2º.
Instrução Normativa n° 4/2014 SLTI/MP, em especial Inciso X
do art. 2º. Decreto 7.903/2013 – Anexo Decreto 8.184/2014 –
Anexo Decreto 8.194/2014 – Anexo.

6.5.Considerando a legislação, supra indicada, que o SISP - Sistema de Administração
dos Recursos de Tecnologia da Informação (Poder Executivo - Governo Eletrônico) recomenda que
deva  ser  consultada  para  fins  de  classificação  do  bem /  serviço como  sendo  de  tecnologia  da
informação, esta Seali/Divea/Secoi ressalta o seguinte com relação à vigência de tais normativos:

a) Decretos 7.903/2013, 8.184/2014 e 8.194/2014, a abordagem é sobre “Margem de
Preferência”, mas neles constam anexos com itens considerados bens de TIC: vigentes.

b) Lei 8.248/1991, em especial art. 16A: vigente.

c)  Decreto 5.906/2006, atualizado pelo decreto 7.010/2009, em especial art.  2° e
Anexos: vigente.

d) Decreto 7.579/2011, em especial § 1° do art. 2º: vigente.

e) Instrução Normativa  4/2014 SLTI/MP, em especial Inciso X do art. 2º: vigente.

6.6. Embora a legislação supra indicada pelo SISP para consulta traga elementos que
podem auxiliar na definição da natureza do objeto (TI ou NÃO TI), tal critério deve ser avaliado pela
área técnica que pode considerar outros critérios (por exemplo, preponderância e/ou relevância da TI
para o objeto) que entenda capazes de auxiliar na definição da natureza do objeto como TI ou NÃO TI,
ante  à  ausência  de  norma  específica  que  trate  do  tema.  Reitera-se  que  são  apenas  exemplos  a
preponderância e / ou relevância da tecnologia para o objeto, dentre outros critérios, que poderiam ser
considerados na avaliação pela Secin, ainda que de forma sucinta.

6.7. De qualquer modo, a análise da presente questão conduz ao entendimento
que somente a Secretaria de Informática - Secin tem atributos técnicos para avaliar a natureza de
determinado objeto como sendo  TI ou NÃO TI,  ainda que de forma sucinta, sempre que os
objetos  envolverem  tecnologia  da  informação,  cabendo  à  Administração  adotar  medidas,
considerando a conveniência e oportunidade, quanto ao momento e forma mais adequados desta
manifestação, ainda na fase de estudos preliminares, mesmo que o objeto seja de interesse de
outra unidade administrativa.

6.7.1. Seria importante avaliar a conveniência de se divulgar perante às Seccionais tal
classificação a fim de evitar que, nas contratações de idêntico objeto, Seccionais adotem classificações
divergentes  ensejando  o  risco  de,  na  Primeira  Região,  em licitações  para  o  mesmo  objeto,  uma
Seccional adotar o MCTI e outras não o adotarem.

6.8. Sugere-se o envio dos autos à Secad e à Secin para ciência desta Informação e
adoção de medidas, para:

a) Secad:

a.1) Com relação ao Edital, nas licitações futuras:

a.1) assinatura do Edital pela Pregoeira que o elaborou e conduziu a licitação (art. 22,
§ 1º, da Lei 9.784/1999), conforme item 5 desta Informação.

b) Secad e Secin em conjunto, nas licitações futuras:

b.1)  para  estudos quanto  à  implementação de  procedimentos,  ainda  que  sucintos
(considerando o exposto nos subitens 6.5, 6.6 e 6.7 desta Informação), referentes à avaliação pela Secin
quanto à natureza de determinado objeto como sendo TI ou NÃO TI, quando os objetos envolvam
tecnologia da informação, uma vez que esta definição impacta em todo o planejamento da licitação
assim como no acompanhamento da execução do objeto, conforme Resolução CNJ 182/2013 e MCTI
da Justiça Federal.

À consideração superior.
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Liana Raimundo de Lima Lourenço
Supervisora da Seali/Divea

De acordo.

À consideração superior.

 

João Batista Corrêa da Costa
Diretor da Divea/Secoi

De acordo.

À Secad e à Secin, para ciência e adoção de medidas nos termos acima expostos.

 

Marília A. S. Meneses Graça
Diretora da Secoi

 

Documento assinado eletronicamente por Marilia André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de
Secretaria, em 02/05/2017, às 18:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por João Batista Corrêa da Costa, Diretor(a) de Divisão,
em 02/05/2017, às 19:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Liana Raimundo de Lima Lourenço, Supervisor(a) de
Seção, em 03/05/2017, às 08:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3636301 e o código CRC F6EA25C2.
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