
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 


Infonnação nº 13 QOGI/STI 


Referência: Protocolo TSE nº 23.032/2009. 


Assunto: Petição PDT. Suspensão Licitação TSE nº 076/2009. Lei nº12. 034/2009. 


Senhor Secretário, 

Trata-se de requerimento do Diretório Nacional do Partido Democrático 


Trabalhista (pD1) para suspender a licitação TSE nº 76/2009, que tem por objeto o 


Registro de Preços para produção e fornecimento de 250.000 (duzen~ e cinquenta mil) 

· umas eletrônicas (UE2009), supriméntos e materiais correlatos. 

o PDT afmna que d Edital da referida licitação não está em confonnidade com o 


disposto no §5º do a:rt. 5º da Lei nº 12~034, de 29 de setembro de 20091, especificamente 


. quanto à conexão entre a uma eletrônica e a "máquina de identificar':>. 


Esclarecemos que o foco principal da aquisição das UE2009 é a sua utilização nas 


eleições de 2010 em diante e tal como está especificada no Edital atenderá, plenamente, ~o 


exigido para as 'eleições de 2014, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 12.304/2009. 


A sugestão apresentada pelo Partido para utilização de impressora única na 

· emissão de relatórios de zerésima, boletins de urna e votos, não leva em consideração a 

· segurança como fator primordial para o processo eletrônico de votação. 

O uso de duas impressoras, sendo uma para a impressão dos votos e outra para os 

. :de:IIiaÍS relatórios, é mai$ adequado, pois garante menor índice de falhas na impressão dos 

votos. 

A Justiça Eleitoral, como executora das eleições, é responsável pela segurança e 

est.abilidade do processo eletrônico de votação, assim como pela definição de mecanismos 

. tecnológicos para atender a legislação aplicável a cada pleito. 

1 Altera as Leis nt$. 096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Panidos PoIfticos, 9504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece noIIDas para as eleições, e 


4J37. do 15 do juIho do 1965· c&ligo """'''''- . ' 
. •J{/ 
, '.' /Kld 



(FI. 2de 2 da informação nº 13 CLOGIISTI. de 12.11.2009.) 

Diante do exposto, reafinnamos que as especificações da UE2009 apresentadas no 

Edital de Licitação TSE nº 76/2009 não afrontam as normas eleitorais, motivo pelo qual 

sugerimos o prosseguimento da Licitação TSE nº 76/2009, como estabelecido no seu Edital. 

É o que infonnamos. 



(, 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 


Processo Administrativo n° 23.032/2009 
Infonnação CPUSAD n.o 445/2009 
Assunto: Licitação TSE n° 76/2009. 

Brasília,ll.de novembro de 2009. 

( 

Senhor Secretário de Administração, 

1. Mediante documento protocolizado sob nO 23.032/2009, em 14 de 
outubro próximo passado, o Partido Democrático Trabalhista;,.. PDT fonnulou impugnaçã9 
às especificações técnicas do objeto da Licitação em epígrafe - Anexo I do Edital, alegando, 
em suma, o seguinte: 

1.1. Sustenta que a especificação constante no Anexo 111 do Projeto 
Básico está infringindo a disposição de que trata o § 50 do art. 50 da Lei 12.034/2009, que 
proíbe a conexão entre o equipamento de identificação do eleitor e a uma eletrônica. 

1.1.t. Que a conexão vedada pela referida Lei encontra-se caracterizada 
nas especificações técnicas constantes dá Anexo 111, subitens 1.1.1 - b e 2.1.1.4 do Projeto 
Básico. 

1.2. Questiona a adoção dos módulos impressores interno e externo 
Anexo 111, subitem 1.1.1.5, alíneas "h" e "k" e' 1.1.1.1, alínea "li", respectivamente, alegando 
tratar-se de solução técnica e econômica que acarretam, no mínimo, aumento de custos e 
riscos de defeito. 

1.,2.1. Propõe seja adotada a seguinte solução, a qual reputa mais 
simples: Adoção de módulo impressor interno dotado de visor que permita a visualização do 
voto impresso pelo eleitor para atender o disposto no caput e § 30 do. art. 50 da Lei 
12.034/2009. Sustenta que assim o voto poderá ser conferido pelo eleitor e depositado na 
I,.Irna plástica descartável sem contato manual. 

3. Requer seja suspensa a Licitação TSE n° 76/2009 e a conformação 
das especificações técnicas do edital com os termos da Lei 12.034/2009 para: 

- Excluir itens que prevejam a conexão entre as máquinas de identificação do eleitor e 
votação; 

-Inclusão de visor, no gabinete da urna, que possibilite a conferência do voto pelo eleitor. 

. ·cZ/à-. 
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Continuação Informação n. • 39-lmpug. Solução 

4. Os titulares das Coordenadorias de Logística e Sistemas Eleitorais 
analisaram as razões de impugnação de que se trata e emitiram a Informação nO 13 
CLÓGIISTI, aprovada pelo Sr. Secretário' de Informática, nos seguintes termos: 

Trata-se de requerimento do Diret6rio Nacional do Partido 
Democrático Trabalhista (pD1) para suspender a Licitação TSE nQ 

76/2009, que tem por objeto o Registro de Preços para produção e 
fornecimento de 250.000 (duzentas· e cinquenta mil) umas eletrônicas 
(UE2009), suprimentos e materiais correlatos. 

O PDT afirma que o Edital da referida Licitação não está 
em cQnfonnidade com o disposto no §5Qdo art. 5Q da Lei nQ12.034, 
de 29 de setembro de 20091, especificamente quanto à conexão entre a 
uma eletrônica e a "máquina de identificai". 

Esclarecemos que o foco principal da aquisição das UE2009 
é a sua utilização nas eleições de 2010 em diante e tal como está 
especificada no Edital atenderá, plenamente, aO exigido para as 

Qeleições de 2014, em cumprimento ao estabelecido na Lei n
12.304/2009. 

A sugestão· apresentada pelo Partido para utilização de 
. impressora única na emissão de relat6rios de zerésima, boletins de 
uma e votos, não leva em consideração a segurança como fator 
primordial para o processo eletrônico de votação. 

O uso de duas impressoras, sendo uma para a impressão dos 
votos e outra para os demais relat6rios, é mais adequado, pois garante 
menor índice de falhas na impressão dos votos. 

A Justiça Eleitoral, como executora das eleições, é 
responsável pela segurança e estabilidade do processo eletrônico de 
votação, assim como pela definição de mecanismos tecnol6gicos para 
atender a legislação aplicável a cada pleito. 
Diante do exposto, reafinnamos que as especificações da UE2009 
apresentadas no Edital de Licitação TSE n!:! 76/2009 não afrontam as 
normas eleitorais, motivo pelo qual sugerimos o prosseguimento da 
Licitação TSE nQ 76/2009, como estabelecido no seu Edital. 

5. Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, especificar equipamentos e 
serviços de infbrmática a serem contratados pelo TSE é competência da Secretaria de 
Informática. É requisito de aprovação dos projetos básicos para as· referidas contratações 
sua prévia submissão e aprovação pela Comissão Técnica de Tecnologia da Informação 
CTII, integrada pelos Titulares das Coordenadorias da Secretaria de Informática. 

1 Altera as Leis r#J. 096,de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos, 9.504. de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as/ 
eleições, e 4.737,de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. ~ 
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Continuação Informação no· 39- Impug_ Solução 

5.1. A aprovação do Projeto Básico ora impugnado pelo Partido Democrático 
Trabalhista, devido à complexidade técnica e o valor pecuniário envolvido, foi precedida de 
realização de Audiência Pública, nos-moldes do que preceitua o art. 39 da Lei 8.666/93, da 
qual, registramos, participou o Impugnante, conforme consta dos documentos acostados ao 
Procedimento Administrativo nO ·15.408/2009. 

6. Diante do exposto, adotamos as razões expendidas na referida Informação da 
Secretaria de Informática e opinamos pela manutenção, na íntegra, dos termos do Edital que 
disciplina a Licitação TSE n° 76/2009. 

6.1. Encaminhamos o feito, com vistas ao Senhor Ministro Presidente do TSE, 
para julgamento da impugnação, conforme o art. 109, §4° da Lei 8.666/93. 

L", Á. ai) I

Mari~Ífõléorgds daSilva José EI~lase Oliveira. 

Munira~Orim U\O-
Silvia Sou· a Azevedo 

Sérgio Maicon Bezerra Torquato 
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Prot, N." ~",\O<\V?l 


falh. N,· 6Z \o"a: 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 


Assunto: Requerimento PDT - suspensão da Licitação nO.076j2009. 

Sr. Ministro Presidente, 

o PDT protocolizou requerimento dirigido a Vossa Excelência 
para suspender o procedimento licitatóno em curso na Secretaria, destinado à 
aquisição de novas urnas eletrônicas, por considerar que as especificações não 
atenderiam aos dispositivos da legislação de regência. 

A área técnica informou que o edital está 'em confonnidade 
com as exigências legais, inclusive a Lei n° 12.034, de 29. de setembro de 2009. 
Acrescentou, ainda, que as urnas a serem adquiridas por meio dessa licitação serão 
utilizadas nas eleições de 2010 e subsequentes. 

No mesmo sentido, a Comissão Permanente de Licitação 
opinou pela manutenção dos termos do edital. 

Considerando que não se trata de recurso ou de impugnação 
nos termos da lei, submeto a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência, 
sugerindo a manutenção dos termos do edital, conforme proposto pela área técnica 
e pela Comissão Permanente de Licitação. 

Brasilia, 12.de novembro de 2009. 

Miguel A~eca de Campos 
Diretor-Geral 



....//:1...... 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

. Procedimento Administrativo nO 8.409/2009 
Licitação TSE nO 76/2009 - Modalidade Concorrência 

Com base nas Informações nO 13··CLOGI/STI e CPL/SAD n° 

; ...• : 44S/2009,e considerando a manifestação·do Ditetor-Getal daSectetaria, . 

INDEFIRO o J;equetimentode suspensão do Edital da Licitaçãb TSE n° 76/20Ó9, 

•mterposto.pelo Partldo Democrático Trabalhista -,--PDT, éspecialniente porque as 

. ·umas elétrônicas· serão adquiridas já para os processos eleitorais de 2010 e 2012. 

De mais amais, afirma a Secretaria de Tectlologiá·da. Informação do . 

TSÉque. as. urnas a setetrl lildquiridaspor m.eio da licitação de q"ue se. trata possl,lem 

.serventia; pára o pleito de2()14 e seguintes (tIs 2.102 a2.104). 

Brasília, (g de novembro de 2009 . 

e -:1/ . 
. _~t ~~í . 

Ministro C· .··osAMBRITrO 
Pr<;sidente . 




