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  A empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, interpôs impugnação tempestivamente ao 

edital do pregão nº 05/2020, para a contratação de Serviço Técnico Especializado e aquisição de 

licenças de produtos Microsoft, na modalidade Microsoft Enterprise Agreement (EA), com a 

respectiva prestação de garantia, a fim de atender as necessidades corporativas do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP), por um período de 36 (trinta e seis) meses 

 

 1. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

 

  Requer a impugnante, resumidamente: 

01. A alteração dos termos editalícios para que seja admitida a subcontrataçãodos serviços, 

esta última de maneira clara e coerente conforme autorizada pelo artigo 72 da Lei 

8.666/1993, conforme as condições técnicas específicas de cada serviço a ser contratado; 

02. A correção do Edital, de forma que os itens de licenciamento formem um lote único; 

03. A revisão dos valores através de pesquisa de Mercado para que os valores fiquem mais 

próximos dos praticados no Mercado. 

 

        

 2. DA RESPOSTA  

 

  Antes de passarmos à análise do pleito, ressalto que a resposta à impetrante foi 

elaborada conjuntamente com a área técnica. 
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1. É vedada a subcontratação dos serviços, uma vez que, como a própria impugnante 

asseverou, o licenciamento teve que ser todo consolidado em um único lote, e o único item restante 

(Item 14 - Serviço Técnico Especializado de Suporte ativo e reativo,  Instalação, implantação, 

configuração e ajustes de desempenho para produtos da plataforma Microsoft) configura um objeto 

distinto, sendo vedada a subcontratação total do mesmo; 

2. A planilha de itens e formação de propostas será reformulada e o Edital retificado, com 

reabertura de novo prazo; 

3. Além da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, a COMCC realizou 

pesquisa de preços, obtendo cotações junto a diversos fornecedores, e, com base nestas, aplicou 

metodologia de formação de preços vigente para as contratações do CNMP. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 Ante o exposto, conheço do pedido de impugnação, por tempestivo, para no mérito, 

com base nas informações prestadas pela área técnica, ACATAR EM PARTE, ao tempo que 

comunico a retificação do Edital de Licitação, com reabertura de novo prazo. 

 

Em 21 de fevereiro de 2020 
 
 
 

Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima 
Pregoeira/CNMP 


