
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 129/2019/SML, com pedidos de
esclarecimentos, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
02.00448/2018, que tem por objeto resumido a Contratação de empresa
para p Aquisição de tipo renovação de 1650 e 1943 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,
conforme estabelecido no Edital e seus Anexos.

A Empresa  PISONTEC SOLUTIONS, no dia 01 de outubro de
2019,  as  15h30m,  solicitou  esclarecimentos  ao instrumento
convocatório, por meio do e-mail perola.pletsch@pisontec.com.br.

No dia  03 de  outubro de  2019,  as 15h45m,  a empresa
Network  Secure,  por  meio  do  e-mail
licitacoes.adm@networksecure.com.br,  solicitou  esclarecimentos  ao
Edital.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital tratou dos
prazos  para  pedido  de  esclarecimento  no  item  2.2  e  11.5.1  do
instrumento convocatório, onde se extrai: 

“2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com.
(…)
11.5.1.  Os instrumentos de que tratam este subitem
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital e ainda, observando-
se em todo caso o horário de expediente deste Órgão,
ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h
às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de
intempestividade.”

Desta forma, considerando o feriado municipal no dia
02.10.2019, o prazo limite para solicitar esclarecimentos seria o dia
01.10.2019  até  as  14  horas,  conforme  preconiza  o  item  11.5.1.  do
instrumento convocatório.

Em análise aos documentos encaminhados, haja vista que
o e-mail da empresa PISONTEC SOLUTIONS do dia 01.10 após o horário de
expediente,  entende-se  como  data  de  recebimento  o  dia  03.10,
verificando assim a intempestividade do documento, contudo por tratar
de quesitos técnicos, recebemos o pedido de esclarecimento e passamos
a análise.

1-5                                                    Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Da mesma forma, o e-mail da empresa Network Secure, do
dia  03.10  após  o  horário  de  expediente,  entende-se  como  data  de
recebimento  o  dia  04.10, verificando  assim  a  intempestividade  do
documento, contudo recebemos o pedido de esclarecimento e passamos a
análise.

Na  oportunidade,  decido  também  nesta  data  dar
publicidade aos pedidos de esclarecimentos, para ciência de todos. 

II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -    PISONTEC   SOLUTIONS  

1. PEDIDO

O  pedido  de  esclarecimento  da  empresa  PISONTEC
SOLUTIONS, primeiramente questiona a possibilidade de ofertar solução
de ANTIVÍRUS de outra marca, que atenderia as exigências editalícias,
mas não é a indicada no Instrumento Convocatório (Kaspersky Endpoint
Security).

Questiona ainda, acerca da exigência da comprovação de
revenda autorizada, fornecida pelo Fabricante do produto, alegando que
contraria diretamente a legislação de licitação e cita Acórdãos.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA

Os  aspectos  questionados  orbitam  na  esfera  da
discricionariedade do Órgão Requisitante e estritamente técnicos, em
face da natureza desta Superintendência que, criada e regulamentada
pela Lei Complementar n. 654/2017, possui atribuições relacionadas à
operacionalização dos procedimentos Licitatórios,  os questionamentos
foram  submetidos  à  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da
Informação,  Comunicação  e  Pesquisa  –  CMTI/SGG,  para  análise  e
manifestação.

A  CMTI/SGG  manifestou-se,  conforme  transcritos  a
seguir:

“RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO a): 
Resposta CMTI: é disposto no ANEXO II DO EDITAL o
seguinte:
-“ 2.1.3. A Prefeitura do Município de Porto Velho –
RO utiliza a solução de antivírus Kaspersky Endpoint
Security, instalada, configurada e operante em todo
seu  parque  tecnológico,  com  equipe  técnica
capacitada para administrar a referida solução. Esta
solução  foi  adquirida  através  do  Processo  nº.
07.03684-000/2015,  através  do  Contrato
nº.139/PGM/2015 por meio de Carona na Ata 003/2014 –
SEMEF/CPL/PM da Prefeitura de Manaus – AM.
-”  2.1.4.  A  atual  solução  tem  atendido  às
necessidades desta Prefeitura de forma satisfatória,
não  registrando,  até  então,  incidentes  relevantes
durante o tempo de uso da solução, contudo, visando
a  economicidade  no  âmbito  da  Administração
Municipal, esta CMTI solicita uma versão diferente
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da utilizada atualmente, porém com a mesma Solução
de Antivírus Kaspersky Endpoint Security.”
-”2.1.10. Atualmente, a Prefeitura do Município de
Porto Velho – RO, possui 1.650(mil e seiscentos e
cinquenta) licenças de antivírus Kaspersky Endpoint
Security for Business – Advanted, que vem atendendo
a  demanda  das  estações  de  trabalho,  notebooks  e
servidores de rede desta prefeitura. Essas licenças
expiraram  na  primeira  quinzena  de  Dezembro  de
2018,sendo assim necessária a aquisição da renovação
das  licenças  com  suporte  técnico  e  garantia  para
continuidade do serviço prestado.” 
informamos  que  a  solução  é  utilizada  de  forma
padronizada  no  ambiente  da  prefeitura  de  Porto
velho, passando anteriormente por processo gradual
de  instalação  e  integração  a  outras  soluções  de
controle de informações utilizadas pelo CMTI, sendo
realizados treinamentos e capacitação de servidores.
Tal fato que é considerado ao renovar a licença de
software de antivírus, e dessa forma, a substituição
ou  troca  do  software  não  é  tecnicamente
recomendável, posto que, além do fato dos servidores
já  possuírem  treinamento  para  a  utilização  da
solução, as políticas de segurança atualmente em uso
foram criadas levando em consideração o quantitativo
de licenças atualmente em uso, bem como adaptadas às
funcionalidades do software utilizado. 
Salientamos que a preferência pela Solução Kaspersky
é de acordo com a indicado pelo item 2.1.10 do Anexo
II  do  referido  Edital,  pois  tecnicamente  quando
aquisição  de  outra  solução  causá-la  retrabalho,
planejamento  e  configuração  dos  servidores  de
solução antivírus já em produção nesta prefeitura e
havendo maior quantidade de treinamento informado no
edital ANEXO I - Transferência de Conhecimento in
company (para 5 técnicos da CMTI).
Lembramos que tal indicação está de acordo com a Lei
de Licitações Vigente, conforme segue:
8.666  -  Art.  7º,  §5º:  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).
Há ainda de se lembrar ainda de a Súmula/TCU nº 270:
“em  licitações  referentes  a  compras,  inclusive  de
softwares, é possível a indicação de marca, desde
que  seja  estritamente  necessária  para  atender
exigências  de  padronização  e  que  haja  prévia
justificação”.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO - b)
O entendimento do fornecedor não está correto. Tendo
em vista que o software é proprietário (fabricante
kaspersky, o qual é utilizado na Prefeitura de Porto
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Velho desde2015), é necessário seguir determinados
procedimentos  utilizados  pelo  desenvolvedor;  a
Kaspersky dita determinadas regras de venda para os
fornecedores de médio a grande porte dos produtos. A
exigência da declaração do fabricante, distribuidor
ou revendedor autorizado, quanto à originalidade, à
procedência  e  à  qualidade  dos  produtos  ofertados
pelas licitantes é feita  pela kaspersky a fim  de
fornecer a garantia e  o suporte de seus  serviços
dentro de seus parâmetros.” 

Considerando que a discricionariedade da Administração
Pública  ao  descrever  as  características  dos  produtos  que  melhor
atendam às suas necessidades.

Nesse  ínterim,  uma  vez  estabelecido  pelo  Setor
Solicitante que a descrição que atende plenamente às necessidades da
Administração, bem como que está em consonância com os princípios
norteadores dos procedimentos licitatórios, notadamente da isonomia e
da seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º da Lei
n.º 8666/93, não passará por nenhuma alteração.

III. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -       Network Secure  

1. PEDIDO

O pedido de esclarecimento da empresa Network Secure,
questiona  a  possibilidade  de  encaminhar  documento  assinado
digitalmente, como o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
que está com a assinatura digital do administrador da firma e pelo
contabilista.

2. DA RESPOSTA DA PREGOEIRA 

Com  fundamento  no  item  10.5  do  Edital,  o  Balanço
Patrimonial e Demonstrações financeiras do último exercício social já
exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  devem  comprovar  a  boa
situação  financeira  da  empresa,  devidamente  autenticados  ou
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,
devendo  conter  a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do
contabilista,  devidamente  registrado  no  conselho  Regional  de
Contabilidade,  independentemente  se  assinado  digitalmente  ou
manualmente.

IV.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  por  tratar-se  de  questionamentos  da
empresa PISONTEC SOLUTIONS estritamente técnico, recebo o pedido de
esclarecimento  interposto  e  encaminho  os  devidos  esclarecimentos
elaborados pela Requisitante, bem como, encaminho resposta ao pedido
de esclarecimento da empresa  Network Secure acerca do item 10.5 do
Edital.
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Ressaltamos ainda, que as decisões ora proferidas estão
embasadas nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta, decido
divulgar  esta  resposta  no  Sistema  do  Licitações-e  e  no  Portal  de
Compras  da  Prefeitura  para  ciência  de  todos,  e  que  permanecem
inalterados os outros termos do Edital de Licitação.

Porto Velho, 04 de outubro de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira - SML/PVH
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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 129/2019/SML, com pedidos de
esclarecimentos, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
02.00448/2018, que tem por objeto resumido a Contratação de empresa
para p Aquisição de tipo renovação de 1650 e 1943 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,
conforme estabelecido no Edital e seus Anexos.

A Empresa  PISONTEC SOLUTIONS, no dia 01 de outubro de
2019,  as  15h30m,  solicitou  esclarecimentos  ao instrumento
convocatório, por meio do e-mail perola.pletsch@pisontec.com.br.

No dia  03 de  outubro de  2019,  as 15h45m,  a empresa
Network  Secure,  por  meio  do  e-mail
licitacoes.adm@networksecure.com.br,  solicitou  esclarecimentos  ao
Edital.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital tratou dos
prazos  para  pedido  de  esclarecimento  no  item  2.2  e  11.5.1  do
instrumento convocatório, onde se extrai: 

“2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com.
(…)
11.5.1.  Os instrumentos de que tratam este subitem
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital e ainda, observando-
se em todo caso o horário de expediente deste Órgão,
ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h
às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de
intempestividade.”

Desta forma, considerando o feriado municipal no dia
02.10.2019, o prazo limite para solicitar esclarecimentos seria o dia
01.10.2019  até  as  14  horas,  conforme  preconiza  o  item  11.5.1.  do
instrumento convocatório.

Em análise aos documentos encaminhados, haja vista que
o e-mail da empresa PISONTEC SOLUTIONS do dia 01.10 após o horário de
expediente,  entende-se  como  data  de  recebimento  o  dia  03.10,
verificando assim a intempestividade do documento, contudo por tratar
de quesitos técnicos, recebemos o pedido de esclarecimento e passamos
a análise.
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Da mesma forma, o e-mail da empresa Network Secure, do
dia  03.10  após  o  horário  de  expediente,  entende-se  como  data  de
recebimento  o  dia  04.10, verificando  assim  a  intempestividade  do
documento, contudo recebemos o pedido de esclarecimento e passamos a
análise.

Na  oportunidade,  decido  também  nesta  data  dar
publicidade aos pedidos de esclarecimentos, para ciência de todos. 

II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -    PISONTEC   SOLUTIONS  

1. PEDIDO

O  pedido  de  esclarecimento  da  empresa  PISONTEC
SOLUTIONS, primeiramente questiona a possibilidade de ofertar solução
de ANTIVÍRUS de outra marca, que atenderia as exigências editalícias,
mas não é a indicada no Instrumento Convocatório (Kaspersky Endpoint
Security).

Questiona ainda, acerca da exigência da comprovação de
revenda autorizada, fornecida pelo Fabricante do produto, alegando que
contraria diretamente a legislação de licitação e cita Acórdãos.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA

Os  aspectos  questionados  orbitam  na  esfera  da
discricionariedade do Órgão Requisitante e estritamente técnicos, em
face da natureza desta Superintendência que, criada e regulamentada
pela Lei Complementar n. 654/2017, possui atribuições relacionadas à
operacionalização dos procedimentos Licitatórios,  os questionamentos
foram  submetidos  à  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da
Informação,  Comunicação  e  Pesquisa  –  CMTI/SGG,  para  análise  e
manifestação.

A  CMTI/SGG  manifestou-se,  conforme  transcritos  a
seguir:

“RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO a): 
Resposta CMTI: é disposto no ANEXO II DO EDITAL o
seguinte:
-“ 2.1.3. A Prefeitura do Município de Porto Velho –
RO utiliza a solução de antivírus Kaspersky Endpoint
Security, instalada, configurada e operante em todo
seu  parque  tecnológico,  com  equipe  técnica
capacitada para administrar a referida solução. Esta
solução  foi  adquirida  através  do  Processo  nº.
07.03684-000/2015,  através  do  Contrato
nº.139/PGM/2015 por meio de Carona na Ata 003/2014 –
SEMEF/CPL/PM da Prefeitura de Manaus – AM.
-”  2.1.4.  A  atual  solução  tem  atendido  às
necessidades desta Prefeitura de forma satisfatória,
não  registrando,  até  então,  incidentes  relevantes
durante o tempo de uso da solução, contudo, visando
a  economicidade  no  âmbito  da  Administração
Municipal, esta CMTI solicita uma versão diferente
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da utilizada atualmente, porém com a mesma Solução
de Antivírus Kaspersky Endpoint Security.”
-”2.1.10. Atualmente, a Prefeitura do Município de
Porto Velho – RO, possui 1.650(mil e seiscentos e
cinquenta) licenças de antivírus Kaspersky Endpoint
Security for Business – Advanted, que vem atendendo
a  demanda  das  estações  de  trabalho,  notebooks  e
servidores de rede desta prefeitura. Essas licenças
expiraram  na  primeira  quinzena  de  Dezembro  de
2018,sendo assim necessária a aquisição da renovação
das  licenças  com  suporte  técnico  e  garantia  para
continuidade do serviço prestado.” 
informamos  que  a  solução  é  utilizada  de  forma
padronizada  no  ambiente  da  prefeitura  de  Porto
velho, passando anteriormente por processo gradual
de  instalação  e  integração  a  outras  soluções  de
controle de informações utilizadas pelo CMTI, sendo
realizados treinamentos e capacitação de servidores.
Tal fato que é considerado ao renovar a licença de
software de antivírus, e dessa forma, a substituição
ou  troca  do  software  não  é  tecnicamente
recomendável, posto que, além do fato dos servidores
já  possuírem  treinamento  para  a  utilização  da
solução, as políticas de segurança atualmente em uso
foram criadas levando em consideração o quantitativo
de licenças atualmente em uso, bem como adaptadas às
funcionalidades do software utilizado. 
Salientamos que a preferência pela Solução Kaspersky
é de acordo com a indicado pelo item 2.1.10 do Anexo
II  do  referido  Edital,  pois  tecnicamente  quando
aquisição  de  outra  solução  causá-la  retrabalho,
planejamento  e  configuração  dos  servidores  de
solução antivírus já em produção nesta prefeitura e
havendo maior quantidade de treinamento informado no
edital ANEXO I - Transferência de Conhecimento in
company (para 5 técnicos da CMTI).
Lembramos que tal indicação está de acordo com a Lei
de Licitações Vigente, conforme segue:
8.666  -  Art.  7º,  §5º:  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).
Há ainda de se lembrar ainda de a Súmula/TCU nº 270:
“em  licitações  referentes  a  compras,  inclusive  de
softwares, é possível a indicação de marca, desde
que  seja  estritamente  necessária  para  atender
exigências  de  padronização  e  que  haja  prévia
justificação”.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO - b)
O entendimento do fornecedor não está correto. Tendo
em vista que o software é proprietário (fabricante
kaspersky, o qual é utilizado na Prefeitura de Porto
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Velho desde2015), é necessário seguir determinados
procedimentos  utilizados  pelo  desenvolvedor;  a
Kaspersky dita determinadas regras de venda para os
fornecedores de médio a grande porte dos produtos. A
exigência da declaração do fabricante, distribuidor
ou revendedor autorizado, quanto à originalidade, à
procedência  e  à  qualidade  dos  produtos  ofertados
pelas licitantes é feita  pela kaspersky a fim  de
fornecer a garantia e  o suporte de seus  serviços
dentro de seus parâmetros.” 

Considerando que a discricionariedade da Administração
Pública  ao  descrever  as  características  dos  produtos  que  melhor
atendam às suas necessidades.

Nesse  ínterim,  uma  vez  estabelecido  pelo  Setor
Solicitante que a descrição que atende plenamente às necessidades da
Administração, bem como que está em consonância com os princípios
norteadores dos procedimentos licitatórios, notadamente da isonomia e
da seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º da Lei
n.º 8666/93, não passará por nenhuma alteração.

III. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -       Network Secure  

1. PEDIDO

O pedido de esclarecimento da empresa Network Secure,
questiona  a  possibilidade  de  encaminhar  documento  assinado
digitalmente, como o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
que está com a assinatura digital do administrador da firma e pelo
contabilista.

2. DA RESPOSTA DA PREGOEIRA 

Com  fundamento  no  item  10.5  do  Edital,  o  Balanço
Patrimonial e Demonstrações financeiras do último exercício social já
exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  devem  comprovar  a  boa
situação  financeira  da  empresa,  devidamente  autenticados  ou
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,
devendo  conter  a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do
contabilista,  devidamente  registrado  no  conselho  Regional  de
Contabilidade,  independentemente  se  assinado  digitalmente  ou
manualmente.

IV.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  por  tratar-se  de  questionamentos  da
empresa PISONTEC SOLUTIONS estritamente técnico, recebo o pedido de
esclarecimento  interposto  e  encaminho  os  devidos  esclarecimentos
elaborados pela Requisitante, bem como, encaminho resposta ao pedido
de esclarecimento da empresa  Network Secure acerca do item 10.5 do
Edital.
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Ressaltamos ainda, que as decisões ora proferidas estão
embasadas nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta, decido
divulgar  esta  resposta  no  Sistema  do  Licitações-e  e  no  Portal  de
Compras  da  Prefeitura  para  ciência  de  todos,  e  que  permanecem
inalterados os outros termos do Edital de Licitação.

Porto Velho, 04 de outubro de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira - SML/PVH
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