
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.324/21-60 

LICITAÇÃO COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM LOTE EXCLUSIVO PARA 

BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 

OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 

AQUISIÇÃO DE 7309 (SETE MIL TREZENTOS E NOVE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 - 

CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF – SOMENTE SOFTWARE, 20 (VINTE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO 

A1 - CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ – PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE, 20 (VINTE) 

CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 - CERTIFICADOS DIGITAIS E-PJ – PESSOA JURÍDICA, SOMENTE 

SOFTWARE, 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 - CERTIFICADOS 

DIGITAIS E-CPF, COM FORNECIMENTO DE TOKEN, 100 (CEM) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 - 

CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN, 10 (DEZ) 

CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 - CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ OU E-PJ – PESSOA JURÍDICA, 

COM FORNECIMENTO DE TOKEN, 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 - CERTIFICADOS 

DIGITAIS E-CNPJ OU E-PJ – PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE 

TOKEN, 3 (TRÊS) CERTIFICADOS WEB SSL - CERTIFICADOS WEB SSL PARA SERVIDOR WEB/SÍTIO, 

APLICAÇÃO OU CÓDIGO - INTERNACIONAL - 1 ANO E 1 (UM) CERTIFICADOS WEB SSL - 

CERTIFICADOS CODE SIGNING PARA ASSINATURA DE CÓDIGO - 3 ANOS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DESTE EDITAL. 

 

Em avaliação do pedido de IMPUGNAÇÃO dos termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 

11-2021 - PROCESSO: 04.000.324/21-60, da empresa OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA., enviado 

em 13/09/2021 temos que: 

RESPOSTA 1 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

1) O edital prevê que o atestado deve provar a prestação de serviços pertinentes e 

COMPATÍVEIS com as características do objeto e não identidade, senão vejamos:  

10.1.1.2.1 O proponente licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, 

emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), de direito público ou privado que demonstre sua 

capacidade para prestar serviços pertinentes e compatíveis com as características e prazos 

descritos no objeto do Termo de Referência. 



2) Ademais, a demonstração de fornecimento anterior em quantitativo proporcional ao 

volume a ser adquirido no certame é lícito e regular, evitando a inexequibilidade do contrato a ser 

firmado, bem como em observância aos princípios da economia e eficiência eis que caso a 

contratada não consiga prestar o serviço para o qual foi contratada, novo procedimento licitatório 

deverá ser realizado. Ademais, é de se destacar a autorização para que seja realizada a soma dos 

atestados. Evita-se, assim, um prejuízo indevido à Prodabel. Não há, pois, restrição à 

competitividade em qualquer dos pontos suscitados sendo infundadas as razões da impugnação. 

RESPOSTA 2 - CLAREZA DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

1) Sobre a alegação da empresa impugnante que a descrição do certificado digital WEB SSL 

para Servidor Web/sítio,aplicação ou código - INTERNACIONAL - 1 (um) ano não está 

clara suscitando dúvidas, cabe-nos ressaltar que o  ponto central da descrição do objeto 

descrito no item 4.3 do ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE 

REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, item 8 do quadro de características, é que 

trata-se de Certificados WEB SSL para equipamentos Servidores.  

2) Ressaltamos também que o item 8, em nenhum momento se confunde com outros itens 

descritos no quadro de características quanto a certificação de códigos, sendo que para 

atendimento a essa característica há outros tipos de certificados digitais diversos deste item que 

está em análise. Portanto, a empresa ObjectTI Soluções Ltda, incorre em claro equívoco de 

interpretação da descrição do objeto ao afirmar que o Certificado Digital WEB SSL para Servidor 

Web/sítio, aplicação ou código não atende “em nada o certificado de código esta situação, visto 

figurar-se em produtos distintos em quesitos técnicos, obscurecendo o feito”.  

3) A descrição para o item 8 do quadro de características dos Certificados Digitais elenca 

descrições de amplo conhecimento de fornecedores como prática do mercado. Cabe-nos aqui 

ressaltar que tal descrição consta do atual contrato de fornecimento de certificados digitais em 

vigência na Prodabel, cuja fornecedora é a empresa ora impugnante. Tal contrato está em plena 

vigência, inclusive com fornecimento do referido certificado que está em pleno uso. 



4) Por fim, esclarecemos que a Descrição “Certificados WEB SSL para Servidor Web/sítio, 

aplicação ou código - INTERNACIONAL - 1 (um) ano”, remete à interpretação de tratar-se de 

Certificados Digitais WEB SSL para Servidor Web/sítio, Servidor de aplicação ou Servidor de 

Código. Quaisquer dos servidores que a PRODABEL e órgãos da PBH já possuam ou venham a 

possuir para a prestação dos seus serviços. 

CONCLUSÃO: 

Desta forma, constatamos que a argumentação da empresa ObjectTI Soluções Ltda é 

improcedente. 

Sendo assim, tendo em vista que estão adequadas as disposições previstas nos termos do edital 

do PREGÃO ELETRÔNICO 11-2021 PROCESSO: 04.000.324/21-60 e respectivos anexos, as 

alegações da impugnante são improcedentes não havendo que se falar em impugnação do 

presente Edital. 

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2021 

 

ROBERFTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 

 

 

 

 

 


