






De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO

027/2020 -Retificada
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>,
ncca@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 027/2020 -Retificada

sex, 08 de mai de 2020 08:37
4 anexos

Senhor Pregoeiro,

Segue em anexo neste e-mail a manifestação técnica da Diretoria de Informática, com anuência
de todos que leem em cópia, acerca do pedido de impugnação apresentado pela empresa DSS
TECNOLOGIA.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Glauco Cintra Parreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 7 de maio de 2020 18:18:46
Assunto: Fwd: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 027/2020 -Retificada

Boa tarde Glauco!

Recebemos uma única impugnação.
Preciso da sua análise o mais breve possível pois ttenho que responder à empresa amanhã.

Bom descanso.

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Danielle Camilo" <danielle.camilo@dssnet.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Marisa Ávila Alvares" <Marisa.alvares@dssnet.com.br>, "Maycon Wander Barbosa dos
Santos" <maycon.santos@dssnet.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 7 de maio de 2020 17:57:53
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 027/2020 -Retificada

 
Boa tarde,
 



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO

027/2020 -Retificada
Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>

Encaminho anexo impugnação retificada, peço a gentileza de desconsiderar o versão
encaminhada anteriormente.
 
Atenciosamente,
 
Danielle Martins Camilo
Dpto Comercial/Licitação
065-3614-8229
065- 98464-8028

DSS TECNOLOGIA
Av. Arquimedes Pereira Lima 3483, Bairro
Santa Cruz,CEP: 78.068-305 Cuiabá/MT.
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Dpto Comercial/Licitação
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065- 98464-8028
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Av. Arquimedes Pereira Lima 3483, Bairro
Santa Cruz,CEP: 78.068-305 Cuiabá/MT.
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AO ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO(A) OFICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIAS – TJGO. 

 

 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 027/2020 

 

 

 

 

 

 

DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.627.226.0001-05, com endereço na 

Av. Arquimedes Pereira Lima, nº 3483, Santa Cruz, Cuiabá-MT, CEP: 78068-305, nesse 

ato representada por seu representante legal DANIELLE MARTINS CAMILO, que 

abaixo subscreve, com fundamento no item 22 e subitens do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 208/2019 e demais Leis e Normas aplicáveis, vem, tempestivamente, 

perante Vossa Senhoria 

 

 

IMPUGNAR 

 

o Instrumento Convocatório da licitação denominada o Pregão Eletrônico nº 

027/2020, com data agendada para o próximo dia 12/05/2020, às 14 (Quatorze) 

horas (horário de Brasília), na plataforma http://www.licitacoes-e.com.br, pelas razões 

de fato e de direito a seguir aduzidos: 

 

Preliminarmente, esclarecemos que a impugnante é uma empresa que 

atua neste segmento de prestação de serviços há mais de 20 (vinte) anos e possui 

vários contratos de envergadura semelhante ao objeto que o TJGO está licitando, 

como é o caso dos Contratos nº 05/2015, 022/2015 e 049/2016 firmado com a ECT, 

bem como o contrato nº 007/2018 firmado com o Ministério do Trabalho, ou ainda 



2 

dos contratos nº 056/2017, firmado com a Eletrobrás – Roraima e do Contrato nº 

001/2019, firmado com o TRE Rondônia, dentre outros Tribunais, todos com 

similaridade ao objeto ora em disputa. 

 

Tais exigências são veementemente combatidas pelo Tribunal de Contas 

da União, pois limitam e cerceiam o direito constitucional de participar de licitações 

públicas. Nesse caso, impedindo que nossa empresa dispute o certame e beneficie 

o erário pela prática de um preço mais vantajoso e justo a esse Tribunal, além de 

colocar em risco as informações sensíveis e sigilosas desse Orgão como serão 

explicadas nesse pedido de impugnação. 

 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 

A presente impugnação ao edital é tempestiva, uma vez que é 

apresentada na data prevista pelo edital como prazo final. 

 

O edital prevê que: 

 

6. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório através de peti-

ção de impugnação a ser encaminhada ao Pregoeiro, via e-mail, assinada e digi-

talizada ou entregue na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás. 

7. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da petição via e-mail ou após o 

recebimento da petição pela Secretaria da Comissão Permanente de Licitação. 

8. Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão designadas no-

vas datas para a realização do certame. 

9. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal 

e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 

para responder pela empresa interessada. 
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A abertura do certame está prevista para o dia 11/05/2020. Portanto, o 

prazo máximo para envio de impugnação referente ao instrumento convocatório, 

será até: 07/05/2020. 

 

Dessa forma, está comprovado que a apresentação desta peça até a 

data limite, tem-se como tempestiva, devendo, por este motivo, ser processada 

regularmente. 

 

II - DOS FATOS 

 

Trata-se de licitação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo ob-

jeto é a “formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de suporte às equipes de gestão 

tecnológica da Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital, seus anexos e na tabela abaixo.” 

Item Descrição 
Quantidade 

Estimada 
Unidade 

01 
Serviços de suporte às equipes de gestão tec-

nológica da Diretoria de Informática do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás 

250.000 (duzentos 

e cinquenta mil) 

UST (Unidade de 

Serviço Técnico) 

 

O aludido edital traz em seu bojo especificações e exigências que 

dificultam, limitam e cerceiam a ampla participação de empresas interessadas, 

impossíveis de serem cumpridas, prejudicando a formulação das propostas, e ainda 

ferindo as leis aplicáveis ao caso, como a Lei nº 8.666/93, com aplicação subsidiária 

nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.520/2002, que trata da modalidade pregão, 

além de requisitos técnicos que caminham a margem de problemas de segurança 

para o negocio do Tribunal 

 

Abaixo descreveremos os apontamentos que merecem ser retificados, a 

fim de ampliar o rol de participantes e garantir a isonomia no certame. 

Deriva do princípio da isonomia e tem seu fundamento no art. 3º, § 1º, I da LGL 

(Brasil1993), preconizando que os agentes públicos devem sempre privilegiar a mais 
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ampla competitividade nas licitações, abstendo -se de incluir, nos editais, clausulas 

ou condições irrelevantes e impertinentes que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o caráter competitivo dos certames. 

Sobre o marco civil da internet que preconiza que Os Órgãos da 

Administração Pública em contratações de serviços com processamento em 

nuvem, deverão exigir por meio de cláusulas contratuais, em conformidade com o 

disposto na NC 14/IN01/DSIC/GSIPR, que os dados e informações sigilosas do 

contratante residam exclusivamente em território nacional, incluindo replicação e 

cópias de segurança (backups), de modo que o contratante disponha de todas as 

garantias da legislação brasileira enquanto tomador do serviço e responsável pela 

guarda das informações armazenadas em nuvem. 

Esse processo de contratação por meio de seu Edital e seus anexos, não 

possuem clausulas que respaldam ou asseguram as determinações do marco civil 

da Internet e seus correlatos, o que aumenta de forma considerável o risco de 

continuidade do negócio desse Tribunal, não preservando a segurança da 

informação e os interesses da Sociedade e do Estado  

 A seguir relacionamos alguns requisitos técnicos, presentes nesse processo que 

colocam em risco esse modelo de contatação: 

 

13.2) A plataforma de gestão e operação de chatbots deverá possibilitar a 

publicação dos chatbots em diferentes canais de mensagens, sejam estes 

públicos (ex.: SMS, Facebook Messenger, Whatsapp e Telegram) ou privados 

(sites web ou aplicativos móveis). Também deverá permitir que estes chatbots 

sejam conectados a diferentes soluções de mercado, relacionadas ao 

atendimento humano (ex.: Zendesk, Sprinklr, Genesys, etc.), inteligência 

artificial (Google Dialogflow, IBM Watson, Microsoft LUIS, etc.), pagamentos 

(PagSeguro, MoIP, Visa Checkout, etc.) e análise de dados (Facebook 

Analytics, Google Analytics, etc.). A plataforma deverá possuir também uma 

camada de integração, para a qual podem ser desenvolvidos conectores 

necessários para construção do chatbot, que serão utilizados para acessar os 

sistemas legados do TRIBUNAL e também sistemas externos. 
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Parecer: 

Canais públicos de trocas de mensagens não asseguram completa 

segurança podendo eventualmente haver retenção de informações das 

mensagens em servidores de comunicação ou servidores de dados dos 

provedores destes serviços.  O Messenger do Facebook declaradamente 

afirma que irá reter e utilizar os dados das conversas que trafeguem em seus 

servidores, conforme seu termo de licença de uso.  Diz também que poderá 

compartilhar as informações que coleta com outras empresas do grupo do 

Facebook para fins de uso próprio.  Estas empresas estando fora do Brasil não 

estão sujeitas as eventuais limitações de uso de dados impostas pela LGPD. 

Os serviços de Service Desk trafegarão dados críticos em suas mensagens 

pois por exemplo a abertura de um chamado para uma manutenção em um 

servidor de dados interno, poderá requerer que sejam informados na 

descrição do chamado, o IP ou outras configurações da própria máquina 

expondo dados críticos.  Este tipo de solicitação deveria estar totalmente 

protegida através de circulação somente em uma rede privada do tribunal e 

jamais se utilizar de componentes externos de conectores externos de 

empresas terceiras. 

Toda a solução deveria ser provida em rede privada (on-premises) sem o uso 

de qualquer componente em rede externa.  Até o uso de mecanismos de 

inteligência artificial hospedados na nuvem de fornecedores externos (IBM, 

Microsoft, Google) pode servir como elementos que façam com que os dados 

de um chamado, como o citado acima, sejam expostos.  Motores de 

processamento de linguagem natural, dispositivos de text-to-speech e speech-

to-text, e outros softwares desta natureza precisam e terão acesso aos textos 

originais dos chamados (e não só aos textos criptografados).  Para fazer uma 

conversão de text-to-speech por exemplo, o texto original de uma frase 

precisa ser apresentado em formato aberto ao conversor, para que ele gere 

então um arquivo de som com a frase recebida.  Este texto poderá conter 

dados sigilosos que ficarão então expostos nos servidores que estão na nuvem 
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fazendo a conversão. 

Plataformas como o Whatsapp, Messenger e Telegram não permitem por 

exemplo que um dado digitado pelo cliente seja transformado em caracteres 

coringa (asteriscos) de modo a proteger o dado que foi digitado, deste modo 

deixando no próprio aparelho do usuário, a informação totalmente aberta e 

desprotegida.  É deste modo que mensagens são capturadas e roubadas por 

hackers, como tem sido visto na mídia. Os dados podem até trafegar 

criptografados entre as pontas, e assim não serem alvos de roubo de 

informação, mas o foco do roubo da informação hoje é o próprio aparelho do 

usuário em momentos em que vai para uma manutenção, ou que é usado por 

terceiros (familiares por exemplo), ou quando é roubado. Não pomos garantir 

que o Whatsapp de todos os usuários estará protegido, por exemplo, com 

dupla autenticação.  Caso uma pessoa tenha aberto um chamado pelo 

whatsapp solicitando uma intervenção em sua máquina e tenha passado 

dados como IP, usuário e eventualmente até senha (pois achou que estava 

falando só com o service desk e que isto seria viável), futuramente esta 

mensagem poderá ser roubada de seu aparelho expondo a segurança do 

tribunal.  Temos que lembrar que nem todos os usuários terão os mesmos 

critérios pessoais de cuidados para a elaboração de suas solicitações quando 

estiverem usando seus celulares.  Pensarão que podem escrever o que 

desejarem pois estão falando com o serviço de suporte do tribunal, mas não 

imaginarão que estas mensagens um dia poderão cair na mão de terceiros. 

Isto reforça mais uma vez o fato de que o uso de interfaces que não consigam 

mascarar os dados digitados em sua origem são um forte risco para a 

segurança dos dados em projetos onde informações sigilosas trafegam.  Redes 

totalmente privadas (sem elementos externos) e interfaces web são os únicos 

meios de assegurar total controle sobre as informações que envolverão dados 

sigilosos. 

 

 

13.13) O chatbots deverá manter ao desenvolvedor à sua disposição um hub 
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de pagamentos na plataforma de gestão e operação. Através dele é possível 

manter um fluxo de conversa único, independentemente do gateway de 

pagamento que será utilizado no projeto. 

 

Parecer: 

O edital requer também conectividade com meios de pagamento, o 

que para o escopo de um projeto de Service Desk em um ambiente do setor 

público, para atendimento de requisições internas, parece não fazer sentido, e 

pode estar somente limitando de forma descabida a participação de 

concorrentes no processo que para soluções de Service Desk, não tenham 

dispositivos de cobrança associados a este serviço. 

 

13.16) Além dos já conhecidos dashboards de visão geral e análise de dados, 

deverá ser possível também enviar as mensagens trocadas pelo bot para 

ferramentas especializadas nessas análises, por meio de um módulo de 

integração com ferramentas de analytics. O hub de analytics deve contar com 

duas ferramentas: 

13.16.1) Ferramenta do Google, especializada na análise de dados em 

chatbots; 

13.16.2) Ferramenta de integração customizada, que possibilita enviar os 

dados trafegados pelo chatbot para qualquer ferramenta. 

 

Parecer 

Novamente o envio das mensagens contendo dados sigilosos para 

plataformas externas na nuvem para que sofram análise expõe os dados 

desnecessariamente.  A análise deveria ser requerida com plataformas on-

premisses, locais, instaladas na rede privada do tribunal. 

 

16.20) Reconhecimento facial: é solicitado que o usuário tire uma foto de seu 
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rosto, que será comparada com a foto previamente cadastrada pelo usuário. 

A captura da imagem é válida somente quando realizada frontalmente do 

rosto. 

 

Parecer 

O sistema de reconhecimento não solicita prova de vida no 

reconhecimento da foto permitindo que uma foto de outra pessoa, pré-

impressa possa ser usada como futuro reconhecimento, burlando a 

segurança. 

 

Termo de uso do Messenger mostrando que os dados ficam expostos. 

https://www.facebook.com/about/privacy/   

 

Veja o que o Facebook diz que irá fazer enquanto você navega (e faz 

compras) no Messenger : 

 

“Coletamos o conteúdo e outras informações fornecidas por você quando usa 

nossos Serviços, como quando se cadastra em uma conta, cria ou compartilha 

conteúdos, envia mensagens ou se comunica com os outros.”  

 

“Se você usar nossos Serviços para compras ou transações financeiras (por 

exemplo, para comprar algo no Facebook, em um jogo ou fazer uma 

doação), nós coletaremos informações sobre a compra ou transação. Isso 

abrange suas informações de pagamento, como o número do seu cartão de 

crédito ou débito e outras informações do cartão, informações de conta e 

autenticação, além dos dados de faturamento, envio e contato.” 

“Compartilhamos as informações que temos sobre você com um grupo de 

empresas que fazem parte do Facebook. Saiba mais sobre nossas empresas.”  

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/111814505650678
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“Nós armazenamos dados pelo tempo necessário para fornecer produtos e 

serviços para você e outras pessoas, inclusive as descritas acima. As 

informações associadas à sua conta serão mantidas até que ela seja excluída, 

a menos que não precisemos mais dos dados para fornecer produtos e 

serviços. “ 

 

Veja um resumo de tudo o que pode ser capturado enquanto seu bot 

trabalha no Messenger... 

 

http://www.makeuseof.com/tag/facebook-messenger-privacy/ 

 

Here’s a summary: 

 It will record in-app purchases. 

 A log of the device’s system is made. 

 Browser bookmarks are recorded, as is your web history. 

 Facebook gains a list of all running apps. 

 Facebook records your identity. 

 They also get a list of all accounts on the device. 

 Your contact card can be read and modified. 

 Accounts can be added or removed. 

 Facebook gains access to your contacts and calendars. 

 Facebook can modify contacts, collect calendar events, and see other con-

fidential information. 

 The app can even send emails to your contact list without your knowledge. 

 

IV. DO DIREITO 

 

Tendo em vista que a legislação é clara ao estabelecer que exigências 

relativas à habilitação não podem impor restrição indevida ao caráter competitivo 

http://www.makeuseof.com/tag/facebook-messenger-privacy/
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dos processos licitatórios, não podendo ser desarrazoadas a ponto de comprometer 

a competitividade do certame, a segurança do negócio do contratante ou causar 

prejuízo aos participantes, devendo tão somente constituir garantia mínima de que 

o licitante propenso à contratação detém capacidade de cumprir com as 

obrigações contratuais. Dessa forma, assim prevê o inciso XXI, do Art. 37 da 

soberana Constituição Federal: 

 

Logo, o edital deve ser retificado, de forma a garantir a aplicação das 

Leis e Normas aplicáveis, a fim de garantir a legalidade inerente às licitações 

públicas. 

 

V. DOS PEDIDOS 

 

Demonstrado o prejuízo à ampla concorrência, problemas de 

segurança apontados nos requisitos técnicos da solução e diante dos fatos 

fundamentados, na convicção e certeza de que os atos aqui apontados denotam 

a existência de vícios no instrumento convocatório que contrariam os princípios da 

ampla participação, Competitividade, Igualdade e Isonomia, vimos na forma da 

Legislação pertinente, requerer a reformulação do instrumento convocatório com a 

retirada dos seguintes requisitos técnicos do Processo: 

 

13.2) A plataforma de gestão e operação de chatbots deverá possibilitar a 

publicação dos chatbots em diferentes canais de mensagens, sejam estes 

públicos (ex.: SMS, Facebook Messenger, Whatsapp e Telegram) ou privados 

(sites web ou aplicativos móveis). Também deverá permitir que estes chatbots 

sejam conectados a diferentes soluções de mercado, relacionadas ao 

atendimento humano (ex.: Zendesk, Sprinklr, Genesys, etc.), inteligência 

artificial (Google Dialogflow, IBM Watson, Microsoft LUIS, etc.), pagamentos 

(PagSeguro, MoIP, Visa Checkout, etc.) e análise de dados (Facebook 

Analytics, Google Analytics, etc.). A plataforma deverá possuir também uma 

camada de integração, para a qual podem ser desenvolvidos conectores 

necessários para construção do chatbot, que serão utilizados para acessar os 

sistemas legados do TRIBUNAL e também sistemas externos; 
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13.13) O chatbots deverá manter ao desenvolvedor à sua disposição um hub 

de pagamentos na plataforma de gestão e operação. Através dele é possível 

manter um fluxo de conversa único, independentemente do gateway de 

pagamento que será utilizado no projeto; 

13.16) Além dos já conhecidos dashboards de visão geral e análise de dados, 

deverá ser possível também enviar as mensagens trocadas pelo bot para 

ferramentas especializadas nessas análises, por meio de um módulo de 

integração com ferramentas de analytics. O hub de analytics deve contar 

com duas ferramentas: 

13.16.1) Ferramenta do Google, especializada na análise de dados em 

chatbots; 

13.16.2) Ferramenta de integração customizada, que possibilita enviar os 

dados trafegados pelo chatbot para qualquer ferramenta. 

 

16.20) Reconhecimento facial: é solicitado que o usuário tire uma foto de seu 

rosto, que será comparada com a foto previamente cadastrada pelo usuário. 

A captura da imagem é válida somente quando realizada frontalmente do 

rosto  

 

Requer-se, ainda, que seja determinada a republicação do Edital, 

inserindo a alteração pleiteada, reabrindo-se, por conseguinte, o prazo inicialmente 

previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

Termos em que,  

Pede e espera deferimento. 

 

 

Cuiabá - MT, 07 de maio de 2020. 

 

 

 

DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 



Núcleo de Contratos e Aquisições
Diretoria de Informática

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Senhor Pregoeiro,

Em atenção ao Pedido de Impugnação formulado pela empresa  DSS
SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA,  apresentamos  a  seguinte
manifestação:

Preliminarmente, é importante registrar que nenhuma outra empresa, até
o presente momento, apresentou pedido de impugnação e/ou dificuldade no atendimento aos
requisitos  técnicos  publicados  no  referido  Edital.  Surgiram  apenas  pedidos  de
esclarecimentos/dúvidas, inclusive afetos ao presente assunto e que são normais em qualquer
procedimento licitatório.

A empresa alega dificuldades no atendimento às exigências expostas no
Edital  de Licitação – Pregão Eletrônico nº 027/2020, sobretudo nos requisitos técnicos da
solução/software de atendimento e suporte ao usuário que, por sua vez, exige que contenham
funcionalidades e recursos que atendam o conceito da tecnologia Omnichannel. 

Entende-se por Omnichannel um Portal de Atendimento integrado, que
propicia  aos  usuários  de  TI  deste  Tribunal  vários  canais  de  atendimento  para  sanar  suas
dúvidas e/ou demandas de suporte técnico,  seja por meio telefônico,  e-mail,  voz,  seja por
chat,  sobretudo,  utilizando-se  de  mecanismos  automatizados  (“robôs”  -  softwares  com
inteligência artificial) para agilizar o atendimento, reduzir custos de mão de obra e operação,
bem como, melhorar a experiência dos nossos usuários internos.

A empresa supracitada fez ainda menção ao Marco Civil da Internet e à
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 2018 e que entrará em vigor a partir
de  janeiro  de  2021,  por  conta  de  uma  recente  aprovação  do  Senado  Federal  acerca  da
prorrogação  do  início  dessa  vigência.  Essa  última  lei  tem o  objetivo  de  regulamentar  o
tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e privadas.
O  tratamento  de  dados  pode  ser  entendido  como  qualquer  procedimento  que  envolva  a
utilização de dados pessoais, tais como a coleta, a classificação, o processamento, a utilização,
o armazenamento, o compartilhamento, a transferência, a eliminação, entre outras opções. 

Além disso, a empresa afirma por meio de “pareceres” que os dados
institucionais  serão  alvos  de  divulgação  e  acessos  indevidos  e,  até  mesmo,  invasão  por
hackers, utilizando-se de situações hipotéticas, como forma de sensibilizar e chamar atenção
para o seu interesse de impugnação.

Pois  bem,  estamos  no  presente  contexto  falando  de  uma  tecnologia
disruptiva,  que  provoca  ruptura  nos  padrões,  modelos  ou  formatos  de  funcionamento  já
estabelecidos. É natural que as empresas tenham dificuldades para ser movimentar no sentido
de atender essa demanda do Edital de Licitação, que é inovadora, complexa e dinâmica ao
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mesmo tempo.  A título  de  exemplo,  coincidentemente,  nesse  momento  de  pandemia,  por
conta  do  novo  coronavírus  (COVID-19),  estamos  vivenciando  um  novo  formato  de
funcionamento  das  organizações,  sobretudo  utilizando  de  ferramentas  tecnológicas
multinacionais/estrangeiras e que fazem uso da rede mundial de computadores, como é o caso
do uso massivo do sistema de videoconferência.  As empresas  que fornecem esse tipo de
solução tecnológica possuem computadores servidores/datacenters espalhados pelo mundo
todo para suportar a presente demanda, com dados sensíveis sendo enviados, processados,
armazenados  e  recebidos  por  todas  as  partes  do  mundo.  Sem  falar  que  os  próprios
smartphones também possuem sistemas operacionais/softwares aplicativos gerenciados por
empresas estrangeiras,  como é o caso da Microsoft  e Apple,  e que nenhuma estrutura de
segurança corporativa, seja deste Tribunal ou de qualquer outro órgão, tem acesso aos dados
que estão sendo enviados ou processados em backend. Pela contextualização apresentada pela
empresa  DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA em seu pedido de
impugnação, esses dois tipos de recursos tecnológicos exemplificados também não poderiam
ser utilizados.

A Diretoria de Informática, na qualidade de demandante e gestora da
solução tecnológica, em momento algum despreocupou dos requisitos em relação à segurança
da  informação.  São  vários  os  pontos  do  Termo  de  Referência  em  que  são  exigidos
mecanismos de autenticação/criptografia e identificação dos nossos usuários. Por mais que
haja todo um aparato tecnológico de segurança para proteger os dados, sejam pessoais ou
corporativos,  é sabido que nenhuma solução tecnológica é 100% segura.  Nem mesmo os
bancos públicos/privados ou empresas multinacionais de tecnologia, que investem bilhões de
reais por ano, conseguem atingir esse percentual de segurança. 

Atento  a  essa  demanda  de  segurança  institucional,  este  Tribunal
publicou o Decreto Judiciário nº 181/2020, que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor de
Segurança da Informação. Dentre as atribuições desse Comitê,  está elaborar e submeter à
Presidência do Tribunal, ouvindo a Comissão Permanente de Informatização, propostas de
normas, processos de trabalho e políticas de uso dos recursos de informação. Dessa forma, a
implantação da presente solução tecnológica (que por meio da justificativa e dos Estudos
Técnicos Preliminares de contratação aprovados se mostraram vantajosos), em seu processo
de instalação e  inserção da futura contratada,  será alvo de análise  e  avaliação acerca das
restrições de dados a serem trafegados, que por sinal carecem de revisão periódica por parte
desse Comitê, dada a característica de funcionamento do presente objeto e atendimento às
conformidades legais (LGPD).

Isto posto, essa é a manifestação técnica da Diretoria de Informática.

Goiânia, 08 de maio de 2020.

GLAUCO CINTRA PARREIRA
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições 

da Diretoria de Informática
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VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
Diretor da Divisão de Suporte a Serviços de TIC

ANDERSON YAGI COSTA
Diretor de Informática
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Processo nº : 201909000191775 

Referência : Pregão Eletrônico nº 027/2020

Objeto : Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de

suporte  às equipes de gestão tecnológica  da Diretoria  de Informática  do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  (250.000  unidades  de  serviço

técnico - UST) 

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise das impugnações interpostas pela empresa  DSS SERVIÇOS

DE  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  LTDA,  ao  edital  nº  027/2020,  na  modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO,  DO TIPO MENOR PREÇO,  que  tem por  objeto  a  eventual

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte às equipes de

gestão tecnológica da Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

através do Sistema de Registro de Preços, ante as supostas irregularidades presentes no

edital de convocação.

DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

Serão elencados aqui, face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados

nas impugnações tendo em vista ser desnecessário a repetição de toda a argumentação.

1. Alega a Impugnante que o impedimento de participação, em qualquer fase do

procedimento, de empresa que esteja submetida a processo de Recuperação Judicial fere

o entendimento majoritário exarado pelas Cortes Superiores. Tal situação seria suprida,
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quando da habilitação, com a apresentação de certidão expedida pela instância judicial

competente, que certificaria a aptidão econômica e financeira da empresa.

2. Afirma ainda que o edital  traz em seu bojo especificações e exigências que

dificultam, limitam e cerceiam a ampla participação de empresas interessadas, exigências

essas  impossíveis  de  serem cumpridas,  prejudicando  a  formulação  das  propostas,  e

ainda ferindo as leis aplicáveis ao caso, além de requisitos técnicos que caminham a

margem de problemas de segurança para o Tribunal de Justiça.

Entendendo  que  demonstrado  o  prejuízo  à  ampla  concorrência,  problemas  de

segurança  apontados  nos  requisitos  técnicos  da  solução  e  diante  dos  fatos

fundamentados, na convicção e certeza de que os atos apontados denotam a existência

de vícios no instrumento convocatório que contrariam os princípios da ampla participação,

competitividade,  igualdade  e  isonomia,  requer  o  processamento  das  alterações  e

consequente republicação do edital no prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art.

21, da Lei nº 8666/93.

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar as razões apresentadas bem como as informações da área técnica,

requisitante dos serviços, tem-se que:

1.  Não  há  se  falar  em  alteração  do  ato  convocatório  tendo  em  vista  que  os

impedimentos elencados são a segurança da contratação. Restando demonstrada, via

certidão expedida pela instância judicial competente, a aptidão econômica e financeira da

licitante a mesma não será alijada do certame.

2. Quanto ao cerceamento da participação de empresas bem como da alegação de
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que alguns requisitos técnicos poderiam gerar problemas de segurança para o Tribunal de

Justiça, transcrevo a manifestação da área técnica:

Preliminarmente,  é  importante  registrar  que  nenhuma  outra  empresa,  até  o

presente  momento,  apresentou  pedido  de  impugnação  e/ou  dificuldade  no

atendimento  aos  requisitos  técnicos  publicados  no  referido  Edital.  Surgiram

apenas pedidos de esclarecimentos/dúvidas, inclusive afetos ao presente assunto

e  que  são  normais  em  qualquer  procedimento  licitatório.  A  empresa  alega

dificuldades  no  atendimento  às  exigências  expostas  no  Edital  de  Licitação  –

Pregão  Eletrônico  nº  027/2020,  sobretudo  nos  requisitos  técnicos  da

solução/software de atendimento e suporte ao usuário que, por sua vez, exige que

contenham  funcionalidades  e  recursos  que  atendam  o  conceito  da  tecnologia

Omnichannel. Entende-se por Omnichannel um Portal de Atendimento integrado,

que propicia aos usuários de TI deste Tribunal vários canais de atendimento para

sanar suas dúvidas e/ou demandas de suporte técnico, seja por meio telefônico, e-

mail, voz, seja por chat, sobretudo, utilizando-se de mecanismos automatizados

(“robôs” - softwares com inteligência artificial) para agilizar o atendimento, reduzir

custos de mão de obra e operação, bem como, melhorar a experiência dos nossos

usuários internos.  A empresa supracitada fez ainda menção ao Marco Civil  da

Internet e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 2018 e que

entrará em vigor a partir de janeiro de 2021, por conta de uma recente aprovação

do Senado Federal acerca da prorrogação do início dessa vigência. Essa última lei

tem o objetivo  de regulamentar  o  tratamento de dados pessoais  de clientes e

usuários por parte de empresas públicas e privadas. O tratamento de dados pode

ser entendido como qualquer procedimento que envolva a  utilização de dados

pessoais,  tais como a coleta,  a classificação,  o processamento,  a utilização,  o

armazenamento, o compartilhamento, a transferência, a eliminação, entre outras

opções.  Além disso,  a  empresa afirma por  meio de “pareceres”  que os dados

institucionais  serão  alvos  de  divulgação  e  acessos  indevidos  e,  até  mesmo,

invasão  por  hackers,  utilizando-se  de  situações  hipotéticas,  como  forma  de

sensibilizar e chamar atenção para o seu interesse de impugnação. Pois bem,

estamos no presente contexto falando de uma tecnologia disruptiva, que provoca

ruptura nos padrões, modelos ou formatos de funcionamento já estabelecidos. É
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natural que as empresas tenham dificuldades para ser movimentar no sentido de

atender  essa  demanda  do  Edital  de  Licitação,  que  é  inovadora,  complexa  e

dinâmica  ao  mesmo  tempo.  A  título  de  exemplo,  coincidentemente,  nesse

momento  de  pandemia,  por  conta  do  novo  coronavírus  (COVID-19),  estamos

vivenciando  um  novo  formato  de  funcionamento  das  organizações,  sobretudo

utilizando de ferramentas tecnológicas  multinacionais/estrangeiras  e  que  fazem

uso da rede mundial de computadores, como é o caso do uso massivo do sistema

de videoconferência. As empresas que fornecem esse tipo de solução tecnológica

possuem computadores servidores/datacenters espalhados pelo mundo todo para

suportar a presente demanda, com dados sensíveis sendo enviados, processados,

armazenados  e  recebidos  por  todas  as  partes  do  mundo.  Sem  falar  que  os

próprios  smartphones  também  possuem  sistemas  operacionais/softwares

aplicativos gerenciados por empresas estrangeiras, como é o caso da Microsoft e

Apple, e que nenhuma estrutura de segurança corporativa, seja deste Tribunal ou

de qualquer outro órgão, tem acesso aos dados que estão sendo enviados ou

processados em backend. Pela contextualização apresentada pela empresa DSS

SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA  em  seu  pedido  de

impugnação, esses dois tipos de recursos tecnológicos exemplificados também

não  poderiam  ser  utilizados.  A  Diretoria  de  Informática,  na  qualidade  de

demandante e gestora da solução tecnológica, em momento algum despreocupou

dos requisitos em relação à segurança da informação. São vários os pontos do

Termo  de  Referência  em  que  são  exigidos  mecanismos  de

autenticação/criptografia e identificação dos nossos usuários. Por mais que haja

todo  um  aparato  tecnológico  de  segurança  para  proteger  os  dados,  sejam

pessoais  ou corporativos,  é  sabido que  nenhuma solução tecnológica  é  100%

segura. Nem mesmo os bancos públicos/privados ou empresas multinacionais de

tecnologia,  que  investem  bilhões  de  reais  por  ano,  conseguem  atingir  esse

percentual de segurança. Atento a essa demanda de segurança institucional, este

Tribunal publicou o Decreto Judiciário nº 181/2020, que dispõe sobre a criação do

Comitê Gestor de Segurança da Informação. Dentre as atribuições desse Comitê,

está  elaborar  e  submeter  à  Presidência  do  Tribunal,  ouvindo  a  Comissão

Permanente de Informatização,  propostas de normas,  processos de trabalho e

políticas  de  uso  dos  recursos  de  informação.  Dessa  forma,  a  implantação  da

presente solução tecnológica (que por meio da justificativa e dos Estudos Técnicos

Preliminares  de  contratação  aprovados  se  mostraram  vantajosos),  em  seu
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processo de instalação e inserção da futura contratada, será alvo de análise e

avaliação  acerca  das  restrições  de  dados  a  serem  trafegados,  que  por  sinal

carecem de revisão periódica por parte desse Comitê, dada a característica de

funcionamento do presente objeto e atendimento às conformidades legais (LGPD).

CONCLUSÃO

Conhece  o  Pregoeiro  das  impugnações  apresentadas  por  considerá-las

tempestivas e, pelas  razões acima apontadas,  opina pela flexibilização das exigências

contidas no 19 do edital, mantendo-se a data de realização do certame, em atenção ao

art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93 - “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma

forma  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  EXCETO

QUANDO,  INQUESTIONAVELMENTE,  A  ALTERAÇÃO  NÃO  AFETAR  A  FORMULAÇÃO  DAS

PROPOSTAS” (grifei), e manutenção das demais exigências, nos termos da análise da área

técnica  da  Diretoria  de  Informática,  ratificada  por  este  Pregoeiro,  pois  totalmente

compatíveis com o disposto nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002.

Goiânia, 08 de maio de 2020.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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