
A  

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  BELO 

HORIZONTE S/A – PRODABEL  

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.847/20-08  

PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA  DA 

INFORMAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNPJ n° 

12.007.998/0001-35, vem, na forma da Legislação Vigente e dos  termos do r. Edital, solicitar 

ESCLARECIMENTO em face do edital de  licitação supracitado, pelos itens abaixo:  

I – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO   

1. Referido edital prevê, como critério de julgamento pelo  MAIOR 

DESCONTO SOBRE OS PREÇOS da lista oficial. Entretanto, ao  assim proceder, a 

Administração Pública incorre em equívoco.  

2. 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. 

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

excepcionais que autorizam o critério de  aceitabilidade baseado no maior desconto.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

 



II – DA MODALIDADE DE CONTRATO  

8. Ao indicar modelo de contrato específico no r. Edital,  torna-se frustrado 

completamente o caráter competitivo do certame,  excluindo muitas empresas.   

9. É importante frisar que a Licitante possui outros tipos  de modalidades de 

contratos que atendem perfeitamente a  necessidade do órgão em todas as características 

solicitadas. 

10. Para elucidar melhor a questão, esclarece-se que  o Fabricante 

disponibiliza alguns modelos de compra das licenças  solicitadas no edital, perfazendo eles em 

(i) modelo exclusivo para  Revendas Enterprise, que, por isso, abrange um número restrito 

de  empresas habilitadas no Brasil, e (ii) outros contratos, que são  comercializados pela maioria 

das revendas habilitadas.   

11. Por todo o exposto, conclui-se que outros Part  Numbers de modelo 

de contrato POSSUEM AS MESMAS  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE SUPORTE, 

DE RENOVAÇÃO e  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES do modelo de contrato indicado 

no  Edital, sendo estes modelos de contratos tão eficiente quanto o  modelo de contrato 

indicado no Edital.   

12. Esse tem sido o posicionamento atual de muitos  órgãos, incluindo o 

TRT16, que em seu Edital de Pregão Eletrônico nº  14/209 e Processo nº 5769, cujo objeto trata-

se de licenças e produtos  Microsoft, conforme segue:  

ANEXO I – Termo de Referência  

DO OBJETO  

(...)  

1. O licitante deverá analisar qual das modalidades diferenciadas para 

licenciamento do fabricante   

(Microsoft) permite ofertas com menores preços. Desta  forma, este Termo 

de Referência não fará referência a  tabela de códigos de produtos (ou “part 

numbers”).  Grifos nossos  

13. Ocorre 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, 

respeitando o  Princípio da Isonomia, conforme disposto na Nota Técnica nº 03/2009-  

SEFT/TCU. Vejamos.  

“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, § 1ºiv; Lei nº  10.520/2002, art. 3º, inciso IIv 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, caputvi).”  

14. 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.   



15. Pelo demonstrado acima, infere-se que a exigência  de modelo de 

contratação contida neste Edital deve ser desconsiderada,  a fim de adequar o processo licitatório 

ao Princípios da Ampla  Concorrência e da Isonomia, pois a permanência da exigência 

editalícia  constitui clara afronta ao princípio da concorrência e da isonomia, visto  que restringe 

sem motivo a participação de empresas que não possuem o  modelo específico, mas que tem 

plenas condições de atender o objeto  editalício. 

III – DAS EXIGÊNCIA INDEVIDAS  

EDITAL  

11.5. Da Declaração e Comprovação de Parceiro Certificado 11.5.1. O 

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;  

11.5.2. Os parceiros Microsoft Corporation podem ser  facilmente consultáveis no 

seguinte endereço eletrônico:  https://partner.microsoft.com/pt  

br/licensing/Parceiros%20LSP  

11.5.3. A Declaração de Parceria exigida no item 11.5.1 poderá  ser substituída 

pelos seguintes documentos: contrato de  parceria LSP (com a Microsoft 

Corporation), atestado, carta de  certificação de parceria, emitidos em nome do 

Licitante pelo  Fabricante Microsoft.  

11.5.4. A autenticidade da Declaração a que se refere o subitem  11.5.1 poderá ser 

comprovada com o fabricante Microsoft  Corporation quando da verificação de 

aceitabilidade da  proposta.  

11.6. A proponente Arrematante deverá apresentar as  Declarações compatíveis 

com os modelos constantes no Anexo  VI. 

16. O Edital exige que o licitante vencedor apresente  Declaração Emitida 

pelo Fabricante comprovando ser autorizado a  comercializar os produtos licitados, com 

qualificações e parcerias  especificas.  

17. 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. Não  devendo assim 

prosperar.   

18. Ora, a CONSEQUÊNCIA DIRETA DA EXIGÊNCIA  EM 

COMENTO É A LIMITAÇÃO DE PARTICIPANTES.  19. 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.  

20. Assim não é possível exigir do licitante outros  documentos além 

daqueles elencados nos mencionados dispositivos  legais  

21. Ocorre que a exigência de qualquer declaração  e/ou certificado emitido 

por fabricante - de que a licitante seria uma  empresa credenciada - constitui clara infração ao 

ordenamento jurídico  pátrio, entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União. Vejamos:  

 

 

 



Acórdão 2301/2018 – Plenário  Data da sessão 02/10/2018 Relator JOSÉ MUCIO 

MONTEIRO  Enunciado. NAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE  TI, É IRREGULAR A EXIGÊNCIA de declaração de CREDENCIAMENTO  DE 

FABRICANTES de hardware e software como requisito de habilitação  técnica sem expressa 

justificativa no processo licitatório E SEM PRÉVIO  EXAME DO IMPACTO DESSA 

EXIGÊNCIA NA COMPETITIVIDADE DO  CERTAME. Grifos nossos.  

******  

Acórdão 1805/2015 - Plenário Data da sessão 22/07/2015 Relator WEDER DE OLIVEIRA 

Enunciado. A EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, carta de   

solidariedade ou CREDENCIAMENTO, como condição para habilitação de  licitante, por 

CONFIGURAR RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE, somente  é admitida em casos 

excepcionais, quando for necessária à execução do  objeto contratual, situação que deverá ser 

adequadamente justificada de  forma expressa e pública. Grifos nossos.  

******  

Acórdão 2441/2017 - Plenário Data da sessão 01/11/2017 Relator WEDER DE OLIVEIRA 

Enunciado. A EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO EMITIDA POR   

FABRICANTE atestando que a empresa licitante é revenda autorizada  CONTRARIA O ART. 

3º, § 1º, INCISO I, DA LEI 8.666/1993, aplicado  subsidiariamente no âmbito do pregão.  

****** 

Acórdão 1350/2015 – Plenário Data da sessão 03/06/2019 Relator VITAL DO RÊGO Enunciado. 

A EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO EMITIDA POR   

FABRICANTE, no sentido de que a empresa licitante é REVENDA  AUTORIZADA, de que 

POSSUI CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE ou  de que este CONCORDA COM OS 

TERMOS DA GARANTIA do edital,  conhecida como declaração de parceria, CONTRARIA 

O ART. 3º, § 1º,  INCISO I, DA LEI 8.666/1993, aplicado subsidiariamente no âmbito 

do  pregão.  

IV – DOS PEDIDOS   

22. Por todo o exposto, é latente o direcionamento, a  subjetividade e a 

ilegalidade que abraçam este Edital de Licitação, visto  que direcionam o objeto editalício com 

exigências exacerbadas, as quais  trazem, na verdade, frustram o caráter competitivo do certame, 

sendo  assim entendemos que:  

a) Será alterado o julgamento das Propostas para  Menor Lance;  
 

b) Será aceito modalidade diversa da indicada no  Edital, desde que, 

compatível com as exigências do Órgão; 

 c) Não serão exigidas as declarações/atestados de  comprovação de 

revenda autorizada, qualificações e parcerias  específicas do Licitante;  

d) Necessário que este Órgão, forneça a lista de itens  do Fabricante 

registrada e a previsão de contratação.  

Estamos corretos em nosso entendimento?  

 

 



Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.847/20-08  

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PISONTEC COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 

 

Inicialmente cumpre destacar, com a devida Vênia, que a Impugnante se equivoca em premissas 

básicas que direcionam seus questionamentos para um nível alto de incoerência jurídica. Se 

confunde ao citar e explicar artigos e jurisprudências vinculadas a Lei Federal 8.666/93. Como é 

sabido - e expresso no preâmbulo do Edital -, a PRODABEL constitui Entidade da Administração 

Indireta Municipal, com roupagem de Sociedade de Economia Mista. Assim sendo, desde 2016 

não mais se sujeita a lei 8.666/93 e, sim, a lei 13.303/16. Em decorrência disso todas as alegações 

da impugnante são equivocadas por partirem de premissas incoerentes. Não obstante, por sempre 

pautar seus processos por princípios de legalidade e transparência, cabe maiores esclarecimentos. 

Senão vejamos: 

1-) O processo em tela é desdobramento de Acordo celebrado entre a PRODABEL e a Empresa 

MICROSOFT, fruto do Edital de chamamento público número 001/2019. O escopo de tal Acordo 

foi o estabelecimento de uma tabela de preços máximos para os produtos ofertados pela 

Microsoft. Tal tabela é referência para todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta Municipal. Posto a celebração do Acordo, foi publicado o certame 023/2020 que 

tem como Objeto Registrar preços para aquisição de produtos diversos da tabela 

supramencionada. O critério de julgamento é o  maior desconto linear no preço dos itens que 

compõem tal tabela.  

  

E pacificado, desde a publicação do Decreto 10024/19, a adoção do critério de julgamento "maior 

desconto". Tal normativo, apesar de não regular o certame em tela, estabelece em seu artigo 

sétimo que "Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o 

edital."  (Grifos Nossos).  

  

Na mesma esteira, o Decreto Municipal 17.317/20, que regula a Modalidade Pregão no âmbito 

do Município de Belo Horizonte, estabelece em seu artigo sétimo: "Os critérios de julgamento 

empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor 

preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.". (Grifos Nossos).  

  

Assim sendo, as alegações da Impugnante não prosperam e não ocorrerá alteração no critério de 

julgamento previsto no Edital que regula o certame.  

2-) No que toca à modalidade de Contratação, razão não assiste à Impugnante, uma vez que o 

disposto no item 11.5.1, foi extraído diretamente do site da Microsoft e seu formato de atuação 

junto aos entes públicos, conforme disposto no Item 11.5.2 do edital do Certame. 

Desta feita, sendo a modalidade de contratar com o ente público, em Serviços e Produtos 

Microsoft, determinada, única e exclusivamente pela mesma, não há que se falar em outras 

modalidades de contratação diversas daquela exigida no edital do certame.    



A título de esclarecimento, acostamos aresto do site da microsoft, conforme item 11.5.2, senão 

vejamos: 

  

“Atuação em Licitações Públicas 

No Setor Público, informarmos que o nosso modelo de atuação no 

Brasil é indireto, com a necessária atuação de revendas credenciadas, 

seguindo-se, desta forma, uma política rigorosa de transparência e 

isonomia, alinhada também às regras de compras no território 

brasileiro, regidas pela Lei 8666/93 (e outras regras relacionadas). Mais 

detalhadamente, para os contratos de licenciamento em volume 

Enterprise Agreement e Select a participação nos certames públicos é 

feita pelos LSP (Large Solution Partners), anteriormente denominados 

LAR (Large Account Reseller). São as empresas habilitadas para tais 

contratos de licenciamento, e que se encontram aqui listadas. 

Ainda a título de esclarecimento e informação, a Administração 

Pública, via de regra, segue com o modelo de contratação por 

instrumento próprio, seguindo modelos pré-definidos. De outro lado, 

por tratar-se de licenciamento específico, a Microsoft tem seus padrões 

e modelos de contrato. Assim, existe o que se chama Government 

Partners – GP, que são parceiros habilitados pela Microsoft para atuar 

no segmento público, com o objetivo de assinar os contratos nos 

modelos dos clientes e o Government Integrator Agremment – GIA da 

Microsoft, que significa o contrato entre o parceiro e a Microsoft, 

relacionado ao primeiro firmado pelo parceiro com a Administração 

Pública. 

Quanto à participação nos certames públicos, informamos que para se 

garantir as mesmas condições de participação a todos as revendas, a 

Microsoft segue uma política de isonomia de canais, que prevê que 

todas as empresas parceiras terão as mesmas condições de participação 

no certame licitatório, sem qualquer privilégio, de qualquer natureza, a 

parceiro local ou específico. Isso implica em respeito às regras 

concorrenciais e competição saudável no mercado, além de 

cumprimento aos princípios da economicidade e competividade 

previstos pela legislação vigente, não estabelecendo qualquer restrição 

à concorrência ou participação em certames, mas sim a ampla 

concorrência, com a necessária capacitação ao correto atendimento à 

Administração e aos interesses públicos.”         

 

 

 

                                                                                    



3-) Neste ponto a impugnante se equivoca ao confundir a declaração exigida, como critério de 

aceitabilidade de proposta e não como condição de habilitação, com as denominadas "Cartas de 

Credenciamento". Ora, entendemos que ambos os institutos poderiam ser exigidos. Isso pois, a 

Administração é lícito fazer as exigências necessárias para resguardar o interesse público da 

aquisição. Não obstante, se optou neste certame por exigir meramente declaração da própria 

licitante afirmando ser "parceira certificado ou revenda autorizada". Isso, como explicitado 

acima, difere de "carta de credenciamento", uma vez que tal carta pressupõe o ateste de um 

terceiro - fabricante - não participante do certame. O que também seria legítimo. Basta se atentar 

para o disposto no Regulamento de Licitações e Contratos da PRODABEl, artigo 62 - 

Qualificação Técnica. Entretanto, não foi o exigido.  

  

Assim sendo, não prospera as alegações da impugnante. A exigência Editalícia será mantida.   

  

4-) Neste ponto, com a devida Vênia, falta uma compreensão assertiva da Impugnante acerca da 

definição e premissas de um Registro de Preços. Senão vejamos:  

  

Trata-se de processo licitatório cuja finalidade é registrar o preço de determinado produto ou 

serviço em ata (Ata de Sistema de Registro de Preços) em quantidade estimada condicionando 

que o licitante vencedor (detentor da Ata de Registro de Preços) registre seu preço por um 

determinado período, não superior a 12 (doze meses), e sempre que solicitado este deverá fornecer 

à Administração Pública pelo preço registrado. 

O ponto fundamental no Sistema de Registro de Preços é que a Administração não é obrigada a 

contratar, adquirindo os bens ou serviços; o Licitante assume a obrigação, mas a Administração 

não. Com a Ata de Registro de Preços a Administração compra ou contrata se quiser, quando 

quiser e na quantidade que quiser, dentro dos quantitativos máximos licitados e do prazo da 

validade da ata. 

  

Quando a Administração poderá implantar o Sistema de Registro de Preços? 

* Quando houver necessidade de contratações frequentes do bem ou serviço. 

* Nas aquisições, quando for mais adequada a entrega parcelado. 

* Quando o objeto se destina a mais de um órgão ou entidade da Administração, ou a programas 

de governo. 

* Quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser 

demandado pela administração. (Grifos Nossos).  

A essência de se utilizar o RP, neste contexto, é exatamente a incerteza, no tempo, dos 

quantitativos que serão necessários ao interesse da Administração. No Pregão 023/2020 temos 

que existe um valor - 5 MM de reais -, a serem gastos (ou não) em quaisquer dos itens que 

compõem a tabela fruto do Acordo PRODABEL x MICROSOFT  - chamamento público 

001/2019 -, conforme descrito no Termo de Referência e seus anexos.  

Assim sendo, as alegações da impugnante não prosperam neste contexto.  

 

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020. 

 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara 



 

 

 

 

 

 


