
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.988/22-00 

OBJETO: Promover Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, visando 

estabelecer DESCONTO LINEAR (%) a ser aplicado para aquisição de produtos e 

serviços sob demanda, da Plataforma Tecnológica “Microsoft”, conforme Acordo de 

Software PDB.001/2019 com sua respectiva tabela de preços, e ainda, conforme 

definições e especificações contidas no respectivo Acordo e no termo de referência e 

anexos deste edital. 

TIPO: MAIOR DESCONTO LINEAR (%) 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO 

PRAZO DE ANCORAGEM: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS DA DATA DE PUBLICAÇÃO, 

CONFORME LEI FEDERAL N° 13.303/2016 E REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA PRODABEL. 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até o dia 08/11/2022, às 08:00hs 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 08/11/2022, às 08:00hs 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 08/11/2022, às 10:00hs 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

Pedido de esclarecimento: 

A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, 

inscrita no CNPJ Nº 12.0007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem, de acordo 

com disposições editalícias e legislação pátria, SOLICITAR ESCLARECIMENTO nos 
termos indicados abaixo. 

 

I. EXIGÊNCIA DECLARAÇÃO COM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

“11.4. A LICITANTE deverá emitir declaração comprovando sua condição 

de Revenda Autorizada ou Parceiro Certificado Microsoft - Competência 

Gold ou Silver, categoria LSP (LicensingSolutionPartner – antiga 

LARLargeAccountReseller) capacitado para fornecer os Produtos e 

Serviços de Computador da tecnologia Microsoft integrantes das tabelas 
de referência ERP – nível D – MPSA, SP+ (Select Plus) e EA/EAS/SCE.  



(Enterprise Agreement, Enterprise AgreementSubscription& Server 

andCloudEnrollment). Esta declaração deverá estar dentro do prazo de 

validade estabelecido para o programa de parceria do Licitante com a 
Microsoft e poderá ser substituída pelos seguintes documentos: 

a) Contrato de parceria LSP (com a Microsoft Corporation), b) Atestado 

ou carta de certificação de parceria, emitidos em nome do Licitante pelo 

Fabricante Microsoft. 

11.5. A autenticidade da Declaração poderá ser comprovada com o 

fabricante Microsoft Corporation quando da verificação de aceitabilidade 
da proposta;”  

Essas exigências não encontram 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.  

Ora, a consequência direta das exigências em comento é a limitação de participantes.  

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).  

Assim não é possível exigir do licitante outros documentos além daqueles elencados 

nos mencionados dispositivos legais. 

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 evitar a restrição da competitividade 

do certame. 

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’. 



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). 

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).  

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. 

R - A exigência de comprovação de licenciamento pelo fabricante não é requisito de 

habilitação uma vez que o edital é expresso no sentido de que o certificado ou 

declaração do fabricante deverá ser apresentado no momento da proposta comercial, 

portanto, em momento distinto da fase de habilitação. 

A aquisição de Produtos e Serviços da Plataforma Tecnológica MICROSOFT elegíveis 

à aquisição seguirão os termos e as condições do fabricante MICROSOFT e os modelos 

e regras de licenciamento e de fornecimento de Produtos e Serviços da Tecnologia 

Microsoft.  

A orientação de optar pela modalidade de comprovação foi do próprio fabricante, ou 

seja, pela Microsoft, por se tratar de um contrato destinado a empresas de médio e 

grande porte. A Certificação Government Partner é a comprovação de que a Licitante 

está apta e credenciada junto à Microsoft para operacionalizar Acordos de 

Licenciamento por Volume em suas diversas modalidades. Essa declaração segundo 

a Microsoft só é emitida aos parceiros que possuem todas as exigências de 

competências solicitadas, bem como, realizam a compra direta de seus contratos, 



sem passar por outro distribuidor e sendo GP, tem atendimento especializado e apto 

a cumprir todas as exigências de órgãos governamentais de acordo com a legislação 

vigente. 

São inúmeras as vantagens para o órgão ao optar por este contrato, e a principal 

delas é um preço inferior aos Revendedores Autorizados Microsoft que venha a 

participar do processo licitatório, e segundo o fabricante são várias as empresas 

elegíveis a comercialização deste contrato, mantendo desta forma a competitividade 

do certame, conforme já mencionado, a lista dos possíveis concorrentes, poderá ser 

encontrado no site do fabricante: 

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

Neste sentido, a proponente deverá seguir estritamente o que é solicitado no edital. 

 

II – POSSIBILIDADE DE OFERTAR MODALIDADE DIVERSA  

Não existe nenhuma restrição para atender a modalidade EA/EES/MPSA solicitada no 

Edital em epígrafe com modelo diversa da fabricante Microsoft, que atende todas as 

especificações exigidas, em todas as características solicitadas, com AS 

MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE SUPORTE, DE RENOVAÇÃO e 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, considerado  tão eficiente quanto o indicado no 
Edital.   

Necessário ressaltar que, a Administração Pública deve trabalhar com o escopo de 

obter sempre o maior número de propostas possíveis, na busca da que lhe seja mais 

vantajosa, conforme disposto no Decreto Federal nº 3.555/2000, que regulamenta a 

licitação na modalidade pregão. Vejamos.  

Art. 4º A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 

celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objeto das 

propostas.   

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometa o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

(Grifos nossos). 

Ainda sobre o tema, destaca-se que o certame licitatório tem como princípio basilar 

a isonomia entre os licitantes, com o fim de proporcionar a máxima competitividade, 

buscando o maior número de participantes. Sendo assim, é vedada exigência 
editalícia que apenas impede a participação de empresas na licitação.  

Pelo demonstrado acima, infere-se que a exigência de modelo EA/EES/MPSA de 

contratação contida nesse Edital não será a única aceita, fim de adequar o processo 

licitatório ao Princípios da Ampla Concorrência e da Isonomia, podendo ofertar 
modalidade diversa ao órgão.   

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


 R - O fabricante Microsoft tem ofertas de licenciamento governamentais que 

oferecem preços e termos especiais para organizações qualificadas e que se alinham 

melhor à maneira como essas organizações adquirem licenças de software e serviços 

de nuvem. Estabelece ainda, como políticas de licenciamento, os modelos de 

licenciamento MPSA, “SP+” e “EA/EAS/SCE” considerando ainda a CONTRATANTE 

como ambiente “GOVERNO” para aquisições “em volume”.  O detalhamento destas 

ofertas de licenciamento dado pela Microsoft pode ser visto no link do fabricante: 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/licensing-for-

industries?activetab=licensing-for-industries-pivot:primaryr2. Neste sentido, a 
proponente deverá seguir estritamente o que é solicitado no edital. 

 

III - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Referido edital prevê, como critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO SOBRE 

OS PREÇOS da lista oficial Estimated Retail Price (ERP) dos produtos Microsoft.  

Entretanto, ao assim proceder, a Administração Pública incorre em equívoco. 

Isso porque, por apresentar uma sistemática diversa daquela inerente ao menor 

preço previsto no art. 45, § 1º, inc. I da Lei nº 8.666/93, o critério de aceitabilidade 

baseado no maior desconto é admitido excepcionalmente, apenas nos casos em que:  

(a) a Administração não tiver condições de definir quais serão os 

objetos e seus respectivos quantitativos, a exemplo do que ocorre na contratação 

de peças para veículos e equipamentos em geral; e  

(b) os particulares atuam na condição de intermediário, sem poder 

para compor preços dos produtos que repassam à Administração Pública 

contratante, restando-lhes se diferenciarem competitivamente por meio de 

descontos incidentes sobre as comissões recebidas pelas vendas efetuadas. 

Da análise do objeto editalício nota-se que não se encaixa nas hipóteses excepcionais 

que autorizam o critério de aceitabilidade baseado no maior desconto. 

Ademais, não foi apresentada justificativa técnica para a escolha desse critério de 

julgamento, não restando comprovada a vantagem para a Administração Pública 

advinda dessa escolha. 

Ocorre que o certame que se vale do critério de maior desconto aplicável à 

determinada planilha de preços está mais vulnerável a fraudes e majorações de 

valores que não se verificariam em licitações julgadas com base nos preços unitários. 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries?activetab=licensing-for-industries-pivot:primaryr2
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries?activetab=licensing-for-industries-pivot:primaryr2


Portanto, a fixação de maior desconto como critério de julgamento somente se 

justifica quando a medida for a única econômica e operacionalmente viável, o que 

não restou demonstrado. 

Com base no exposto, foi realizado esclarecimento em que se questionou o critério 

de julgamento, apontando-se o entendimento da licitante de que o tipo de 

licitação/julgamento da licitação seria de Menor Preço e NÃO de Maior Desconto. 

Em resposta ao esclarecimento, o Sr. Pregoeiro apresentada como razões da escolha 

pelo maio desconto como critério de julgamento o fato de que (a) Ata permanecerá 

utilizável durante toda a vigência; (b) Tabela baseada no dólar, o qual pode oscilar 

para maior ou menor valor; e (c) Em processo anterior houve licitante que alegou 

prejuízo financeiro e deixou de fornecer. 

Entretanto, as razões apresentam não justificam a escolha pelo maior desconto como 

critério de julgamento, isso porque é perfeitamente possível, para se garantir o 

reequilíbrio financeiro, a revisão do preço registrado em Ata, tanto quando houver 

aumento como quando houver redução do valor.  

É o que preconizam o art. 65, §5º, da Lei nº 8.666/1993 e os arts. 17 e ss. do Decreto 

Federal de n. 7.892/2013, prevendo a possibilidade de diminuição dos preços 

registrados aos valores praticado pelo mercado.  

Sendo assim, seja em face da ausência justificativa plausível para escolha do critério 

de maior desconto ou em face da ausência de enquadramento do objeto editalício 

nas hipóteses excepcionais que autorizam o critério de maio desconto, é inequívoco 

que o critério escolhido pelo Órgão Licitante apresenta-se em desconformidade com 

o ordenamento jurídico, devendo ser alterado. 

Estão corretos os nossos entendimentos? 

R -  Não, o entendimento não está correto. A proponente deverá seguir estritamente 

o que é solicitado no edital. 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2022. 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro   


