
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

Para : Valdinei Zimmer <valdinei.zimmer@lanlink.com.br>

De : gsilvaoliveira@tjgo.jus.br
Assunto : RES: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

qua, 11 de dez de 2019 13:07

Em resposta ao segundo questionamento informo que deverá ser seguida a planilha de custos
constante do anexo IV. As divergências se dão face à necessidade de criar novos lotes
destinados às cotas de até 25% para ME e EPP.

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Valdinei Zimmer" <valdinei.zimmer@lanlink.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Tamires De Sousa Silva" <tamires.silva@lanlink.com.br>, "Ellen
Linhares Sousa" <ellen.linhares@lanlink.com.br>, "Administração Contratos"
<adm.contratos@lanlink.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 14:34:12
Assunto: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

Prezado(a) Pregoeiro(a),

A Lanlink Soluções vem respeitosamente, formular questionamentos 1 (anexo) relativo ao
referido Pregão Eletrônico nº 63/2019  – TJ-MT.

Por gentileza, nos responder com maior brevidade possível para que possamos dar
continuidade aos trabalhos. 
      
Agradecemos desde já a atenção e colaboração.

Atenciosamente,
 
 
 
   
 

+55%2061%209
9811-9585

Valdinei Zimmer 
Gerente de Contas Estratégico

+55 61 99811-9585 
4007-2559 
www.lanlink.com.br

htmlsig com
 
 

qua, 11 de dez de 2019 11:27
4 anexos

https://htmlsig.com/t/000001E49B2E
http://www.lanlink.com.br/


Para : 'Rogerio Jayme' <rjayme@tjgo.jus.br>

Boa tarde,
 
Em resposta aos questionamentos apresentados pela LANlink, esclarecemos:
 
 
 
1. No Termo de Referência em “REQUISITOS COMUNS AOS ITENS”, perguntamos conforme as
alíneas (a e b) abaixo:
 
a) Entendemos que todos os requisitos referentes a suporte técnico, referindo-se à atualização de versões e
abertura de chamados, deverão ser disponibilizados para as licenças que tem esse serviço especificado no próprio
item. Está correto nosso entendimento?
O ENTEDIMENTO ESTÁ CORRETO.
 
b) Em específico ao item 11, como não foi descrito no item a necessidade de suporte, apenas a entrega da licença
em sua versão 2019, entendemos que será necessária apenas a entrega da licença, sem a necessidade da aquisição
do serviço de suporte. Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos a gen�leza de nos informar se
o suporte técnico e direito de atualização de versões deverá ser fornecido para 2 ou 3 anos.
O ENTENDIEMNTO ESTÁ CORRETO.
 
QUESTIONAMENTO 2
Trata-se de possível divergência de informação entre os lotes/itens cadastrados no sistema de
pregão e o edital.
FAVOR RESPONDER. ESTOU EM TREINAMENTO E COM ACESSO RESTRITO A INTERNET,
IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DOS APONTAMENTOS.
 
Att.;
 
Giuliano Silva de Oliveira
 
De: Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 16:00
Para: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>; Giuliano Silva Oliveira
<giuliano@tjgo.jus.br>
Assunto: Fwd: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K
Prioridade: Alta
 
 _/**/
Boa tarde Giuliano!
 
Favor responde aos questionamentos de forma direta às empresas com cópia das respostas
para este e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
 

De: "Valdinei Zimmer" <valdinei.zimmer@lanlink.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Tamires De Sousa Silva" <tamires.silva@lanlink.com.br>, "Ellen
Linhares Sousa" <ellen.linhares@lanlink.com.br>, "Administração Contratos"
<adm.contratos@lanlink.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 14:34:12
Assunto: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K
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De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

Para : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, Giuliano
Silva Oliveira <giuliano@tjgo.jus.br>

 
Prezado(a) Pregoeiro(a),

A Lanlink Soluções vem respeitosamente, formular questionamentos 1 (anexo) relativo ao
referido Pregão Eletrônico nº 63/2019  – TJ-MT.

Por gentileza, nos responder com maior brevidade possível para que possamos dar
continuidade aos trabalhos. 
      
Agradecemos desde já a atenção e colaboração.

Atenciosamente,
 
 
 
   
 

Valdinei Zimmer 
Gerente de Contas Estratégico

+55 61 99811-9585 
4007-2559 
www.lanlink.com.br

 
 
 

ter, 10 de dez de 2019 17:00
5 anexos

Boa tarde Giuliano!

Favor responde aos questionamentos de forma direta às empresas com cópia das respostas para
este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Valdinei Zimmer" <valdinei.zimmer@lanlink.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br, "Tamires De Sousa Silva" <tamires.silva@lanlink.com.br>, "Ellen
Linhares Sousa" <ellen.linhares@lanlink.com.br>, "Administração Contratos"
<adm.contratos@lanlink.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 14:34:12
Assunto: Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

Prezado(a) Pregoeiro(a),

https://htmlsig.com/t/000001E49B2E
http://www.lanlink.com.br/


De : Valdinei Zimmer <valdinei.zimmer@lanlink.com.br>
Assunto : Questionamento 1 - PE 63-2019 - LANLIN K

Para : rjayme@tjgo.jus.br, Tamires De Sousa Silva
<tamires.silva@lanlink.com.br>, Ellen Linhares Sousa
<ellen.linhares@lanlink.com.br>, Administração Contratos
<adm.contratos@lanlink.com.br>

A Lanlink Soluções vem respeitosamente, formular questionamentos 1 (anexo) relativo ao
referido Pregão Eletrônico nº 63/2019  – TJ-MT.

Por gentileza, nos responder com maior brevidade possível para que possamos dar
continuidade aos trabalhos. 
      
Agradecemos desde já a atenção e colaboração.

Atenciosamente,
 
 
 
   
 

Valdinei Zimmer 
Gerente de Contas Estratégico

+55 61 99811-9585 
4007-2559 
www.lanlink.com.br
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seg, 09 de dez de 2019 15:34
5 anexos

Prezado(a) Pregoeiro(a),

A Lanlink Soluções vem respeitosamente, formular questionamentos 1 (anexo) relativo ao
referido Pregão Eletrônico nº 63/2019  – TJ-MT.

Por gentileza, nos responder com maior brevidade possível para que possamos dar
continuidade aos trabalhos. 
      
Agradecemos desde já a atenção e colaboração.

Atenciosamente,
 
 
 
   
 

Valdinei Zimmer 
Gerente de Contas Estratégico

+55 61 99811-9585 
4007-2559 
www.lanlink.com.br

https://htmlsig.com/t/000001E49B2E
http://www.lanlink.com.br/
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Fortaleza - Recife - Aracaju - Salvador  

Belém - Brasília - Belo Horizonte  

SRC 0800 275 9303 - src@lanlink.com.br - www.lanlink.com.br 

 
 

AO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
PODER JUDICIARIO 
ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS 
DIRETORIA – GERAL 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019 
 

QUESTIONAMENTOS 

 
Ilmo. Sr. Pregoeiro, 

 

A Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S.A. vem, respeitosamente, formular questionamento 

relativo ao referido PREGÃO ELETRÔNICO 063/2019: 

 

1. No Termo de Referência em “REQUISITOS COMUNS AOS ITENS”, perguntamos conforme as 

alíneas (a e b) abaixo: 

 
a) Entendemos que todos os requisitos referentes a suporte técnico, referindo-se à atualização de 

versões e abertura de chamados, deverão ser disponibilizados para as licenças que tem esse 

serviço especificado no próprio item. Está correto nosso entendimento?  

 
b) Em específico ao item 11, como não foi descrito no item a necessidade de suporte, apenas a 

entrega da licença em sua versão 2019, entendemos que será necessária apenas a entrega da 

licença, sem a necessidade da aquisição do serviço de suporte. Está correto nosso entendimento? 

Caso contrário, solicitamos a gentileza de nos informar se o suporte técnico e direito de 

atualização de versões deverá ser fornecido para 2 ou 3 anos. 

 
 
 

2. No Termo de Referência é exposto a tabela conforme abaixo: 

 



 
 
 

 

Fortaleza - Recife - Aracaju - Salvador  

Belém - Brasília - Belo Horizonte  

SRC 0800 275 9303 - src@lanlink.com.br - www.lanlink.com.br 

 
 

 
 

O Lote 10 se refere ao ITEM 11 - MICROSOFT WINDOWS SERVER DEVICE CAL (AQUISIÇÃO) na Planilha 

exposta na Tabela 1 do Termo de Referência, conforme anexada acima. 

Porém no Anexo IV do Edital, existe uma planilha estimativa de preços para a Ampla disputa onde está sendo 

informado que o item 11 - MICROSOFT WINDOWS SERVER DEVICE CAL (AQUISIÇÃO) refere-se ao Lote 

09. O que diverge do que foi exposto na Tabela 1 do Termo de Referência.  

 

Vide tabela abaixo: 



 
 
 

 

Fortaleza - Recife - Aracaju - Salvador  

Belém - Brasília - Belo Horizonte  

SRC 0800 275 9303 - src@lanlink.com.br - www.lanlink.com.br 

 
 

 

Gostaríamos de maiores esclarecimentos sobre a relação desses itens, pois no cadastro do site licitacoes-e 

o Lote nº 10 refere-se a licenças de Zimbra, e não de Windows Server, conforme citado no Termo de 

Referência, Tabela 1. 

Informamos que as licenças de Windows Server estão sendo citada no licitações-e como Lote 9. 

Solicitamos ao órgão maiores esclarecimentos para dar continuidade do processo. 

 

Atenciosamente, 

Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S.A  
Valdinei Zimmer 
Gerente de Contas  
CPF: 514.514.090-87 
E-mail: valdinei.zimmer@lanlink.com.br ou adm.licitacao@lanlink.com.br                                                                                                    
 



De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE

LICITAÇÃO Nº 063/2019
Para : perola pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br>, Rogerio

Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019

qui, 12 de dez de 2019 00:40
1 anexo

Boa noite,

Em atenção ao questionamento apresentado pela empresa Pisontec, informamos que
entendimento está errado. 
Esclarecemos que a exigência visa o impedimento de compra licenças destinadas ao mercado
estrangeiro. Os quais são consideradas ilegais pelos fabricantes quando utilizadas no Brasil.  

Att.,
Giuliano Silva de Oliveira
Tribunal de Justiça de Goiás
Div. Infraestrutura Tecnológica
F. 62 3216-2469
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<giuliano@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de dezembro de 2019 15:59:14
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019

Boa tarde Giuliano!

Favor responde aos questionamentos de forma direta às empresas com cópia das respostas
para este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Perola Pletsch" <perola.pletsch@pisontec.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Priscilla Vieira" <priscilla@pisontec.com.br>, "Estela Carvalho" <estela@pisontec.com.br>,
"Maria Luiza Ferreira" <vendasgov3@pisontec.com.br>, "Carla Carvalho"
<carla.carvalho@pisontec.com.br>, "Michel Pisontec" <michel@pisontec.com.br>, "Ana Sales"
<ana.sales@pisontec.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 11:44:30
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019

A



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ilm(o)a. Sr(a). Pregoeiro(a)
 
 
Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019
 
       
Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição e
renovação de softwares de infraestrutura de TI para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, conforme especificado a seguir e no(s) anexo(s) deste Edital.
 
Prezado(a) Senhor(a),
 
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 acerca do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019
referentes a dúvidas do item elencado abaixo:
 

EDITAL
51.3. documentação relativa à qualificação técnica:
c) em relação aos itens 1 e 4 ao 12, deverá ser apresentada declaração comprovando ser a
licitante fabricante ou revendedora autorizada ou importadora autorizada pelo fabricante dos
softwares da(s) marca(s) constante(s) da sua proposta, declarando ainda que a mesma está
apta a prestar suporte nos referidos softwares durante a vigência do contrato.

 
 
I. DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO

1.O edital em análise no item 51.3 “c” exige que o Licitante apresente declaração emitida pelo
Fabricante comprovando ser revenda ou importadora 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 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’.

 
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. 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.

 
10.              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).

 
11.              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.
 
 
II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da Legalidade, da Ampla Concorrência e
da Isonomia, entendemos que, tendo em vista a afronta à legislação vigente, bem como ao entendimento do
TCU e da SEFTI, não se aplica o item 51.3 “c” transcrito acima, no sentido de exigir documentação
específica de comprovação.

Está correto o nosso entendimento?
 
Agradecemos sua atenção, ficando no aguardo de breve reposta.

Atenciosamente,



De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE

LICITAÇÃO Nº 063/2019
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>, perola pletsch

<perola.pletsch@pisontec.com.b>

qui, 12 de dez de 2019 00:37
1 anexo

Boa noite,

Em atenção ao questionamento apresentado pela empresa Pisontec, informamos que
entendimento está errado. 
Esclarecemos que a exigência visa o impedimento de compra licenças destinadas ao mercado
estrangeiro. Os quais são consideradas ilegais pelos fabricantes quando utilizadas no Brasil.  

Att.,
Giuliano Silva de Oliveira
Tribunal de Justiça de Goiás
Div. Infraestrutura Tecnológica
F. 62 3216-2469
 

De: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<giuliano@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 10 de dezembro de 2019 15:59:14
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019

Boa tarde Giuliano!

Favor responde aos questionamentos de forma direta às empresas com cópia das respostas
para este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Perola Pletsch" <perola.pletsch@pisontec.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Priscilla Vieira" <priscilla@pisontec.com.br>, "Estela Carvalho" <estela@pisontec.com.br>,
"Maria Luiza Ferreira" <vendasgov3@pisontec.com.br>, "Carla Carvalho"



<carla.carvalho@pisontec.com.br>, "Michel Pisontec" <michel@pisontec.com.br>, "Ana Sales"
<ana.sales@pisontec.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 11:44:30
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019

A
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ilm(o)a. Sr(a). Pregoeiro(a)
 
 
Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019
 
       
Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição e
renovação de softwares de infraestrutura de TI para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, conforme especificado a seguir e no(s) anexo(s) deste Edital.
 
Prezado(a) Senhor(a),
 
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 acerca do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019
referentes a dúvidas do item elencado abaixo:
 

EDITAL
51.3. documentação relativa à qualificação técnica:
c) em relação aos itens 1 e 4 ao 12, deverá ser apresentada declaração comprovando ser a
licitante fabricante ou revendedora autorizada ou importadora autorizada pelo fabricante dos
softwares da(s) marca(s) constante(s) da sua proposta, declarando ainda que a mesma está
apta a prestar suporte nos referidos softwares durante a vigência do contrato.

 
 
I. DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO

1.O edital em análise no item 51.3 “c” exige que o Licitante apresente declaração emitida pelo
Fabricante comprovando ser revenda ou importadora 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 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’.

 
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. 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.

 
10.              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).

 
11.              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.
 
 
II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da Legalidade, da Ampla Concorrência e
da Isonomia, entendemos que, tendo em vista a afronta à legislação vigente, bem como ao entendimento do
TCU e da SEFTI, não se aplica o item 51.3 “c” transcrito acima, no sentido de exigir documentação
específica de comprovação.

Está correto o nosso entendimento?
 
Agradecemos sua atenção, ficando no aguardo de breve reposta.

Atenciosamente,



De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE

LICITAÇÃO Nº 063/2019
Para : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, Giuliano

Silva Oliveira <giuliano@tjgo.jus.br>

ter, 10 de dez de 2019 16:59
2 anexos

Boa tarde Giuliano!

Favor responde aos questionamentos de forma direta às empresas com cópia das respostas
para este e-mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Perola Pletsch" <perola.pletsch@pisontec.com.br>
Para: rjayme@tjgo.jus.br
Cc: "Priscilla Vieira" <priscilla@pisontec.com.br>, "Estela Carvalho" <estela@pisontec.com.br>,
"Maria Luiza Ferreira" <vendasgov3@pisontec.com.br>, "Carla Carvalho"
<carla.carvalho@pisontec.com.br>, "Michel Pisontec" <michel@pisontec.com.br>, "Ana Sales"
<ana.sales@pisontec.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 11:44:30
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019

A
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ilm(o)a. Sr(a). Pregoeiro(a)
 
 
Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019
 
       
Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição e
renovação de softwares de infraestrutura de TI para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, conforme especificado a seguir e no(s) anexo(s) deste Edital.
 
Prezado(a) Senhor(a),
 



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 acerca do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019
referentes a dúvidas do item elencado abaixo:
 

EDITAL
51.3. documentação relativa à qualificação técnica:
c) em relação aos itens 1 e 4 ao 12, deverá ser apresentada declaração comprovando ser a
licitante fabricante ou revendedora autorizada ou importadora autorizada pelo fabricante dos
softwares da(s) marca(s) constante(s) da sua proposta, declarando ainda que a mesma está
apta a prestar suporte nos referidos softwares durante a vigência do contrato.

 
 
I. DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO

1.O edital em análise no item 51.3 “c” exige que o Licitante apresente declaração emitida pelo
Fabricante comprovando ser revenda ou importadora 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 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’.

 
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. 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.

 
10.              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).

 
11.              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.
 
 
II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da Legalidade, da Ampla Concorrência e
da Isonomia, entendemos que, tendo em vista a afronta à legislação vigente, bem como ao entendimento do
TCU e da SEFTI, não se aplica o item 51.3 “c” transcrito acima, no sentido de exigir documentação
específica de comprovação.

Está correto o nosso entendimento?
 
Agradecemos sua atenção, ficando no aguardo de breve reposta.

Atenciosamente,

OKML AB. 13.12 PE 63.2019 BB 796419 TJGO.GO Zimbra, Oracle
MICROSOFT(CP).PDF
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De : Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br>
Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Nº 063/2019
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Cc : Priscilla Vieira <priscilla@pisontec.com.br>, Estela
Carvalho <estela@pisontec.com.br>, Maria Luiza Ferreira
<vendasgov3@pisontec.com.br>, Carla Carvalho
<carla.carvalho@pisontec.com.br>, Michel Pisontec
<michel@pisontec.com.br>, Ana Sales
<ana.sales@pisontec.com.br>

seg, 09 de dez de 2019 12:44
2 anexos

A
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
 
Ilm(o)a. Sr(a). Pregoeiro(a)
 
 
Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2019
 
       
Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição e
renovação de softwares de infraestrutura de TI para atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, conforme especificado a seguir e no(s) anexo(s) deste Edital.
 
Prezado(a) Senhor(a),
 
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 acerca do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019
referentes a dúvidas do item elencado abaixo:
 

EDITAL
51.3. documentação relativa à qualificação técnica:
c) em relação aos itens 1 e 4 ao 12, deverá ser apresentada declaração comprovando ser a
licitante fabricante ou revendedora autorizada ou importadora autorizada pelo fabricante dos
softwares da(s) marca(s) constante(s) da sua proposta, declarando ainda que a mesma está
apta a prestar suporte nos referidos softwares durante a vigência do contrato.

 
 
I. DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO

1.O edital em análise no item 51.3 “c” exige que o Licitante apresente declaração emitida pelo
Fabricante comprovando ser revenda ou importadora 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 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’.

 
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. 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.

 
10.              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).

 
11.              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.
 
 
II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da Legalidade, da Ampla Concorrência e
da Isonomia, entendemos que, tendo em vista a afronta à legislação vigente, bem como ao entendimento do
TCU e da SEFTI, não se aplica o item 51.3 “c” transcrito acima, no sentido de exigir documentação
específica de comprovação.

Está correto o nosso entendimento?
 
Agradecemos sua atenção, ficando no aguardo de breve reposta.

Atenciosamente,

OKML AB. 13.12 PE 63.2019 BB 796419 TJGO.GO Zimbra, Oracle
MICROSOFT(CP).PDF
500 KB 


