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Novo Horizonte, 27 de novembro de 2019

Da

Diretoria de Tecnologia da Informação

Para

Divisão de Licitações

Referente: Questionamento Telefônica

Processo n° 250/2019

Pregão Eletrônico n° 038/2019

Segue anexo o volume do processo licitatório supra,
com parecer de IMPROCEDENTE ao questionamento da

Telefônica.

Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos

de elevada estima e consideração. Atenciosamente.

Maurício Corrêa Rodrigues
Diretor de Tecnologia da Informação
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2019

ESCLARECIMENTOS

Em resposta ao questionamento de interessado na

participação do referido procedimento licitatório, quanto

aos quesitos abaixo esclarecemos que:

QUESTIONAMENTO:

02. PRESTAÇÃO DE DIFERENTES OBJETOS POR UMA ÚNICA EMPRESA.

NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO EM DIFERENTES LOTES.

Verífica-se que o edital prevê como ot^to eventual aquisição de

licenças de softv^e microsoft wtridows e (^fice.

E. o Anexo I indica Lote único para 'regislro de preços para
Aqubição de licença de uso perpétua de softwares Microsc^, in(^in(k} garantia
de atuaHiação, objetivando atender as necessidades de Secretarias e

Diretorias da Prefeitura Munic^l de Novo Horizonte' de acordo com

especificações e quantidades estabelecida em tabela com itens cotios.

No entanto, incabível que seja cotado no mesmo Me os

diferentes itens ot^tos de contrato, haja vista que tais ot^tos sâo
absolutamente distintos, com características específicas e preços
düerendados. A tituto exemf:N^ícatrvo, verifica se que Hem OPEN é uma
modaNdade de Ucenciamento Microsoft não cc^r^dalizada por todas as
empresas, e, a cotação conjunta com outros itens prejudica a ampla

participação das empresas no certame.

Assim, considerarido que tais itens podem perfeitamente ser

adquiridos/fomecídos separadamente, por diferentes empresas, sem onerar a
prestação do d:>j6to de contrato e sem restringir a competitividade, sugerimos
seja alterado o edital, com a separação dos serviços em diferentes lotes.
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RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS:

Alegação IMPROCEDENTE.

O modelo de licenciamento Microsoft nas modalidades

"Open e OpenGOV" requer uma assinatura, aceite eletrônico

em termos e condições Microsoft, fato que caracteriza uma

relação contratual. Assim sendo, se a Microsoft não for

licitante, esta Prefeitura não poderá assinar qualquer

contrato com o fabricante para recebimento das licenças

decorrentes do processo de contratação sob enfoque de

ferir aos preceitos constantes da Lei 8.666/93 e

legislação pertinente, que prevê a assinatura de contrato

com a empresa contratada.

Cumpre-se ressaltar que, nesse mesmo sentido, seguiu

o TCÜ, em seu pregão eletrônico de n® 99/2016, conforme

síntese extraída abaixo:

"...Primeiramente para indicar que a página

eletrônica https://partner.microsoft.com/pt-

br/licensing/Parceiros%20LSP traz informações quanto

aos denominados parceiros LSP (Large Solution

Partner), no Brasil, bem como sobre a "Atuação em

Licitações Públicas"... A página traz ainda a

listagem dos atuais parceiros LSP. Vale destacar, a

partir das informações contidas na referida página

eletrônica, que os contratos de licenciamento por

volume Enterprise Agreement (incluindo Subscription)

e Select são comercializados pelos parceiros LSP.

Isso tanto no setor privado, quanto público. Contudo,

considerando o modelo indireto de atuação no mercado

brasileiro, referidos contratos exigem a assinatura

tripartite dos modelos padrão Microsoft, por tratar-

se de licenciamento especifico. Tripartite a saber,
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entre cliente (privado ou público), parceiro LSP e

Microsoft Corporation...

Vale ressaltar que, para qualquer empresa que

não esteja registrada nos programas LSP e GP, será

necessária a assinatura/aceite eletrônico em termos

e  condições de licenciamento Microsoft,

caracterizando o contrato tripartite mencionado

acima. Esta necessidade se aplica também aos modelos

Open e OpenGov."

Ressaltamos, que a requerente faz parte dos

denominados parceiros LSP da Microsoft, conforme relação

da página: https://partner.microsoft.com/pt-

br/licensing/Parceiros!2QLSP
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Por fim, é importante também frisar que o rol de

empresas credenciadas pelo fabricante a comercializar

produtos com governo nas modalidades deste processo

licitatório está aderente a prerrogativa da Administração

de garantir contratações vantajosas sem prejudicar a

competitividade, assim como evitar prejuízos econômicos.
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Novo Horizonte, 27 de novembro de 2019

Maurício Corrêa Rodürigues
Diretor de Tecnologia da Informação
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PROCESSO N2 . 250/2019

PREGÃO ELETOÔNICO N° 038/2019

RESPOSTA A IMPUGNACAO AO EDITAL N° 167/2019

Nos termos do art. 18 e § 1 ° , do Decreto n®. 5.450/05, c/c o item
09, do Edital sobrecitado, a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, propôs,
tempestivamente, impugnação ao instrumento convocatório do Pregão acima
referenciado, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição
de LICENÇAS DE SfFTffARE MICROSOFT WINDOWS e OFFICE, para uso nos
computadores/notebooks novos a serem adquiridos nos próximos 12 meses conforme
quantitativos e descrições constantes do Termo de Referência - Anexo I." ,
contemplando, em síntese, as seguintes considerações-

Em primeira análise, nota-se que a impugnação nem mesmo poderia ser

conhecida ante a irregularidade da representação da pessoa que assina a peça
impugnatória. Não acompanha a impugnação, documento que demonstre que o
subscritor da peça recursal de fls. 70/75, tem poderes para tanto.

Todavia, no interesse da própria Administração esta Chefia de

Licitações tomou conhecimento da peça protocolada, dando-lhe regular
processamento ainda que como direito de petição garantido Constitucionalmente,

fincado na obrigação de zelar pelo principio da legalidade estampado no artigo
37 "caput" , da Constituição Federal.

DAS ALEGAÇÕES:

O impugnante argumenta que-

01. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM PLANILHA ABERTA JE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7. o , §2. ° , INCISO
II E ARTIGO 40, §2. ° , INCISO II DA LEI 8666/1993.

02. PRESTAÇÃO DE DIFERENTES OBJETOS POR UMA ÚNICA EMPRESA. NECESSIDADE

DE SEPARAÇÃO EM DIFERENTES LOTES.

03. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESCONTO LINEAR AOS ITENS OBJETOS DE
CONTRATO. ^ I

Praça Dr, Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo HorIzonte/SP - FoTO/Pax 17 3543.ítUiCEP: 14960-000
e-mail; licitacao@novohorizonte.sp.gov.br

l/
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01. O valor estimado em pregão não faz parte integrante do edital

(art. 3®, inc. III, da lei 10.520/02), sendo acessível nos autos

do processo, do qual o interessado poderá requerer vistas.

Vejamos consolidado entendimento do TCESP, "in verbis" .

WIBUNAL PLm - SESSÃO: 06/06/2018

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO ESTADUAL
(E-OOl)

Processos: TC-010678/989/18-7 e K-0107n/989/18-6.

2.13. Por fim, considero também improcedente o apontamento que

articula a falta de orçamento estimado em planilhas de

quantitativos e preços unitários.

Nossa jurisprudência consolidou há muito o entendimento de que não

é obrigatória a divulgação do valor estimado da contratação nos

editais de pregão, ante a ausência de expresso mandamento na norma

de regência.

A elaboração do orçamento integra os atos da fase preparatória do

certame, sendo que a documentação pertinente a esta atividade deve

ser integrada ao processo administrativo correspondente,

respeitando-se a estrita cronologia dos atos e procedimentos afetos

ao certame Ucitatório, até para permitir, sem maiores embaraços,

que eventuais interessados tenham acesso ao referido conteúdo.

02. Em verdade, o impasse em questão deste item levou este órgão
Licitatório a consultar a Divisão de Tecnologia da Informação, por se tratar de

assunto eminentemente de ordem técnica, a qual proferiu a seguinte

justificativa, julgando-a improcedente:

(Texto subscrito pela Diretoria de Tecnologia da Informação)

ESCLARECIMENTOS

Em resposta ao questionamento de interessado na participação

do referido procedimento licitatório, quanto aos .^quesitos abaixo

esclarecemos que:

QUESTIONAMENTO:

^7
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo HofizShte/SP - Fone/Fa)\ 17.35439015 CEP; 14960-000

e-mail: lícitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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02. PRESTAÇÃO DE DIFERENTES OBJETOS POR UMA ÚNICA EMPRESA.

NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO EM DIFERENTES LOTES.

Verifica-se que o edital prevê como objeto eventual aquisição de

licenças de software microsoft wírxiows e offíce.

E, o Anexo I irKiica Lote único para "rogistro de preços para

Aquisição de licença de uso perpétua de softwares Microsoft, incluindo garantia
de atualização, objetivando atender as necessidades de Secretarias e

Diretorias da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte', de acordo com

especificações e quantidades estabelecida em tabela com itens cotados.

No entanto, incabívol quo soja cotado no mosmo loto os

diferentes itens objetos de contrato, haja vista que tais objetos são

absolutamente distintos, com características específicas e preços
diferenciados. A titulo oxcmplificativo, verifica-se que item OPEN é uma
modalidade de Licenciamento Microsoft não comercializada por todas as

empresas, e, a cotação conjunta com outros itens prejudica a ampla

participação das empresas no certame.

Assim, considerando que tais itens podem perfeitamente ser

adquiridos/fornecidos separadamente, por diferentes empresas, sem onerar a

prestação do objeto de contrato e sem restringir a competitividade, sugerimos
seja alterado o edital, com a separação dos serviços em diferentes lotes.

RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS:

Alegação IMPROCEDENTE.

'
O modelo de licenciamento Microsoft nas modali^des "Open e

OpenGOV" requer uma assinatura, aceite eletrônico em termos e

condições Microsoft, fato que caracteriza uma relação contratual.

Assim sendo, se a Microsoft não for licitante, esta Prefeitura não

poderá assinar qualquer contrato com o fabricante para recebimento

das licenças decorrentes do processo de contratação sob enfoque de

ferir aos preceitos constantes da Lei 8.666/93 e legislação

pertinente, que prevê a assinatura de contrato com a empresa

contratada.

e-mail: licilacao@novohorizonte-Sp.gov
one/f
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Cumpre-se ressaltar que, nesse mesmo sentido, seguiu o TCU,

em seu pregão eletrônico de

abaixo:

n' 99/2016, conforme sintese extraida

Primeiramente para indicar que a página eletrônica

https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/Parceiros%20LSP

traz informações quanto aos denominados parceiros LSP (Large

Solution Partner), no Brasil, bem como sobre a "Atuação em

Licitações Públicas"... A página traz ainda a listagem dos

atuais parceiros LSP. Vale destacar, a partir das informações

contidas na referida página eletrônica, que os contratos de

licenciamento por volume Enterprise Agreement (incluindo

Subscription) e Select são comercializados pelos parceiros

LSP. Isso tanto no setor privado, quanto público. Contudo,

considerando o modelo indireto de atuação no mercado

brasileiro, referidos contratos exigem a assinatura tripartite

dos modelos padrão Microsoft, por tratar-se de licenciamento

especifico. Tripartite a saber, entre cliente (privado ou

público), parceiro LSP e Microsoft Corporation...

Vale ressaltar que, para qualquer empresa que não esteja

registrada nos programas LSP e GP, será necessária a

assinatura/aceite eletrônico em termos e condições de
licenciamento Microsoft, caracterizando o contrato tripartite

mencionado acima. Esta necessidade se aplica também aos

modelos Open e OpenGov."

Ressaltamos, que a requerente faz parte dos denominados

parceiros LSP da Microsoft, conforme relação da página:

https://partner.microsoft.com/pt-br/licensinq/Parçeiros%20LSP

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - centro - Novo Horizonte/SP - Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp-gov.br
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Por fim, é importante também frisar que o rol de empresas

credenciadas pelo fabricante a comercializar produtos com governo

nas modalidades deste processo licitatório está aderente a

prerrogativa da Administração de garantir contratações vantajosas

sem prejudicar a competitividade, assim como evitar prejuízos

econômicos.

03. Igualmente improcedente "critério de apresentação do

percentual de desconto no edital" .

A  impugnante equivoca-se nesse sentido uma vez que o critério de

julgamento do objeto licitado é o disposto no item 7 do edital de pregão n®

167/2019, abaixo transcrito:

7 - CX/n^/Ct^ DE JULGAMEm

7.1 - Para julgamento será adotado o critério de menor preço, do IXJIE.

O subitem 6.1.2., se refere simplesmente na apresentação de descontos

uniformes para cada um dos itens do lote da proposta vencedora, -evitando-se

dessa forma o chamado jogo de planilha.

CXMCLUSAO:

Face ao exposto, entende-se:

1/
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1) Conhecer da presente impugnação, por ser tempestiva e no MÉRITO, as

argumentações apresentadas não demonstrarem fatos capazes de convencer no

sentido de rever os itens atacados pela impugnante. Assim pelas razões

expostas sugerimos o INDEFERIMENTO da peça impugnatória apresentada pela

empresa TELEIWICA BRASIL S/A e a mantença de todas as condições

editalíciasi

2) Pelo seguimento do certame com o encerramento e fase de abertura dos

envelopes de documentação/habilitação; e.

3) Pela comunicação tempestiva à subscritora do petitório de folhas 71/75 e

disponibilizaçâo desta decisão no sítio oficial da Prefeitura, para

conhecimento de qualquer interessado.

Novo Horizonte, 28 de novembro de 2019

Pregoeiro: Equipe de Apoio^

Antoni vani

T-" .

odriguesJéth

\

David Cãrirevali rimentel

Victor Fonseca Biller
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