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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH 
1 mensagem

Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br> 1 de outubro de 2019 15:30
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>
Cc: Priscilla Vieira <priscilla@pisontec.com.br>, Michel Pisontec <michel@pisontec.com.br>, RAFAELLA SIMONETTI
<rafaella.simonetti@pisontec.com.br>, Estela Carvalho <estela@pisontec.com.br>, Maria Luiza Ferreira
<vendasgov3@pisontec.com.br>, Deborah Delgado <vendasgov1@pisontec.com.br>

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00449/2018

Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a)
      
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE TIPO RENOVAÇÃO DE 1650 (MIL E
SEISCENTOS E CINQUENTA) E 1943 (MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS) LICENÇAS NOVAS
PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR
BUSINESS – SELECT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO, conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser,
minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa Pisontec Comércio e Serviço em Tecnologia da Informação EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº
12.007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem tempestivamente através deste, solicitar ESCLARECIMENTO à vista
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019/SML/PVH no que diz respeito a dúvida pertinente ao item deste processo
licitatório:

EDITAL
1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE TIPO RENOVAÇÃO DE 1650 (MIL E
SEISCENTOS E CINQUENTA) E 1943 (MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS) LICENÇAS NOVAS
PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR
BUSINESS – SELECT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO, conforme
disposições deste Edital e seus anexos;
7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS
7.2. A licitante deverá apresentar, junto à proposta de preços, documento que comprove ser REVENDA
AUTORIZADA pelo fabricante da solução ofertada.

ANEXO II DO EDITAL
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

3.1. Aquisição de licenças e Renovação do Antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business - Select com garantia
mínima de 36 meses, transferência de Conhecimento e suporte técnico para a Prefeitura do Município de Porto Velho.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A licitante deverá apresentar, junto à proposta de preços, documento que comprove ser REVENDA
AUTORIZADA pelo fabricante da solução ofertada.

I – SOLUÇÃO DIVERSA A APRESENTADA NO EDITAL
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1.  O Edital diverge do disposto na Lei de Pregão, n. 10.520, pois nesta consta que os bens e serviços os
quais poderiam ser licitados pela Administração Pública na modalidade Pregão devem ser somente os bens e serviços
comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente caracterizados em Edital, por meio de
especificações usuais praticadas no mercado.

2.  O certame licitatório tem como princípio basilar a isonomia entre os licitantes, buscando ainda a máxima
competividade, com o fim de alcançar a proposta mais vantajosa à Administração Pública. Sendo assim, é vedada
exigências editalícias que apenas impedem a participação de empresas na licitação, ferindo o princípio da isonomia.

3.  Em observância a estes princípios, a Lei nº 8666/93 em seu artigo 7º, § 5ª, veda expressamente a
preferência por marca ou descrição de especificação exclusiva, com o fim de impedir qualquer discriminação entre os
licitantes, conforme passamos a verificar:

Art. 7º, § 5º, Lei nº 8666/93: “É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.” (grifo nosso)

4.  Pelo exposto entendemos ser possível ofertarmos solução de Antivírus de outra marca que atenda todas
as especificações técnicas exigidas no edital, como a McAfee, Sophos, Eset e outras; sendo tais marcas também
aceitas.

II. DECLARAÇÃO FABRICANTE – REVENDA AUTORIZADA – ITEM 7.02 DO EDITAL E 14.1. DO
ANEXO II

1.  O edital em análise exige documento de comprovação, fornecido pelo Fabricante, de que é revenda
autorizada.

2.  Entretanto, essa exigência não encontra previsão na Lei 8666/93, principal diploma que norteia os
procedimentos licitatórios, a qual, inclusive, coíbe a prática de atos que sejam tendenciosos ou frustrem o caráter
competitivo dos certames.

3.  Ora, a consequência direta da exigência em comento é a limitação de participantes.

4.  Ainda, o rol de documentos destinados à habilitação dos licitantes, conforme previsto nos artigos 27 a
31 da Lei 8.666/1993 é taxativo, o que fica evidenciado pelo emprego do legislador dos termos ‘exclusivamente’ (art.
27, caput, Lei 8.666/1993) e ‘limitar-se-á’ (art. 30, caput e 31, caput, da Lei 8.666/1993).

5.  Assim não é possível exigir do licitante outros documentos além daqueles elencados nos mencionados
dispositivos legais.

6.  Isso porque as exigências de habilitação nos processos licitatórios têm como parâmetro fundamental o
art. 37, XXI, da Constituição Federal, que limita as exigências de qualificação técnica e econômica às ‘indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações’, com o objetivo de evitar a restrição da competitividade do certame.

7.  Neste mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Contas da União, sendo ponto pacífico na
jurisprudência desta Corte. Vejamos.

No item 9.2.1. do Acórdão 5.508/2009 – 2ª Câmara, o Tribunal determinou a Prefeituras Municipais
que, em licitações envolvendo recursos federais, ‘atenham-se ao rol de documentos para habilitação
definido nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993, sem exigir nenhum elemento que não esteja ali
enumerado’.
No item 9.1.2. do Acórdão 1.745/2009 – Plenário, o Tribunal determinou a uma entidade federal que
‘abstenha-se de exigir das licitantes interessadas como condição para habilitação documentos não
previstos nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/1993’.
No item 9.3.2.3. do Acórdão 1.731/2008 – Plenário, o Tribunal determinou a um órgão federal que
‘abstenha-se de prever, como exigência de habilitação, requisitos que não estejam contemplados nos
arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, por ausência de amparo legal e por restringir a competitividade da
licitação, em afronta ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da referida lei’.
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8.  A taxatividade do rol de documentos destinados à habilitação dos licitantes é também reforçada pela
doutrina, a exemplo do que dispõe Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11ª
ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 306):

O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo. Ou seja, não há
imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija a comprovação integral quanto a
cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali
previsto, mas poderá demandar menos (grifo nosso).

9.  Ainda, destaca-se que seguiram na mesma linha do acima disposto os entendimentos proferidos em Nota
Técnica nº 03/2009 – SEFTI/TCU cujo objeto era firmar entendimento da Sefti sobre a regularidade de se exigir das
licitantes credenciamento pelo fabricante. Vejamos.

Entendimento I. Nas licitações para contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, via de
regra, não é requisito técnico indispensável à execução do objeto a exigência de que as licitantes sejam
credenciadas pelo fabricante (Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 30, inciso
II, art. 56, arts. 86 a 88 e Acórdão nº 1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3).
Entendimento II. A exigência, em editais para contratação de bens e serviços de tecnologia da
informação, de credenciamento das licitantes pelo fabricante, via de regra, implica restrição indevida da
competitividade do certame (Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, inciso I, art. 6º, inciso IX, alíneas “c” e “d”,
art. 44, § 1º; Lei nº 10.520/2002, art. 3º, inciso II e Acórdão nº 1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3) e
atenta contra a isonomia entre os interessados (Constituição Federal, arts. 5º, caput, 37, inciso XXI e Lei
nº 8.666/1993, art. 3º, caput).

10.               Por todo o exposto, temos que a exigência em comento não está prevista em nenhum dos
dispositivos da Lei 8.666/1993 que regulam a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-
financeira e a regularidade fiscal ou trabalhista, devendo, portanto, ser rechaçada.

III. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

11.         Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da Legalidade, da Ampla Concorrência e da
Isonomia, entendemos:

a)    ser possível ofertarmos solução de Antivírus de outra marca, diversa a indicada no Edital, mas
que atenda todas as especificações técnicas exigidas no edital, como a McAfee, Sophos, Eset e
outras;

b)    Tendo em vista a afronta à legislação vigente, bem como ao entendimento do TCU e da SEFTI,
não se aplica oITEM 7.02 DO EDITAL E o ITEM14.1. DO ANEXO II: “A licitante deverá
apresentar, junto à proposta de preços, documento que comprove ser REVENDA AUTORIZADA
pelo fabricante da solução ofertada”.

 
Estão corretos os nossos entendimentos?
Agradecemos sua atenção, permanecendo no aguardo de breve reposta.
Atenciosamente.

______________________________________________
Perola Pletsch
Setor Jurídico
Pisontec Solu�ons
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