
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Estadual de Fomento

Ao
Senhor Impugnante,

1          Relativamente ao pedido de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico AgeRio nº 002/2020,
Processo Administrativo nº SEI-220009/000437/2020, que tem por objeto, resumidamente, a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de subscrição (Software Assurance) para produtos
Microsoft, com atualização de versão e com consolidação de datas de vigência de contratos, requerida pela
impugnante, sociedade Telefônica Brasil S.A., na data de 04 de setembro de 2020 às 15:45h, tecemos
comentários ao longo do presente documento. Em síntese, a requerente solicita o seguinte:

1.1       Em suma, foram apresentados 2 (dois) requerimentos pela impugnante:

a)         que sejam analisados e esclarecidos pontos detalhados da impugnação, “com a correção necessária
do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento (...)”,
notadamente quanto ao item 15.8 do Edital de pregão eletrônico AgeRio nº 02/2020, solicitando que “seja
esclarecido se para o objeto ora licitado será aceita Nota Fiscal emitida com a incidência de ISS,
compatibilizando com a realidade do objeto licitado.”

b)        que fosse conferido efeito suspensivo, adiando-se a sessão de lances da licitação para data posterior à
solução dos problemas ora apontados.

1.2       Relativamente ao primeiro item da impugnação, trata-se de assunto técnico fiscal/contábil, a
Superintendência de Controladoria – SUCON da AgeRio, área técnica competente, se manifestou sobre o
tema. Eis a resposta na íntegra:

“(...) A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser aceita tendo em vista que o objeto da contratação é a
prestação de serviço de subscrição (Software Assurance) para produtos Microsoft, com atualização de
versão e com consolidação de datas de vigências de contratos das licenças já adquiridas pela AgeRio.”

1.2.1    Cabe comentar também que quanto a este ponto foram recepcionadas 3 (três) solicitações de
esclarecimento (códs. SEI 7898526, 7898592 e 7898651), contendo arguições e pedidos bastante similares,
tendo a Superintendência de Controladoria – SUCON também se manifestado e apresentado, basicamente, as
mesmas respostas (códs. SEI 8019404, 8019441 e 8019471).

1.3       Relativamente ao ponto nº 2 da impugnação, considerando que:

a)         a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/RJ é o órgão central do Sistema Jurídico
Estadual, conforme previsto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, sendo responsável pela
representação judicial, consultoria jurídica do Estado do Rio de Janeiro, supervisão dos serviços jurídicos das
administrações direta e indireta, atuação no controle interno da legalidade dos atos da Administração Pública
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e defesa judicial e extrajudicialmente os interesses legítimos do Estado;

b)        a PGE/RJ edita e publica minutas padrão para editais e contratos a serem observados pelos órgãos e
entidades públicas do Estado do RJ;

c)         o edital foi elaborado com base na minuta padrão de Edital para contratação de serviços da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE/RJ;

d)        o item 15.8 do Edital de pregão eletrônico AgeRio nº 02/2020 reproduziu exatamente trecho previsto
no item 15.9 da minuta padrão de edital para contratação de serviços da PGE/RJ, vigente e disponível no sítio
eletrônico da Procuradoria;

e)         o item 15.8 do Edital de pregão eletrônico AgeRio nº 02/2020 reproduziu exatamente trecho previsto
na Resolução PGE nº 4.132, de 18 de setembro de 2017, vigente e disponível no sítio eletrônico da
Procuradoria;

f)         o item 15.8 edital do Edital de pregão eletrônico AgeRio nº 02/2020 está em conformidade com a
minuta padrão de edital para contratação de serviços da PGE/RJ e com a Resolução PGE nº 4.132, de 18 de
setembro de 2017;

g)        a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços também pode ser aceita, conforme manifestação técnica da
Superintendência de Controladoria – SUCON;

g.1)     a manifestação da SUCON esclarece e permite que a Nota Fiscal de Serviços, conforme pedido da
impugnante, seja aceita para fins de faturamento;

g.2)     a manifestação da SUCON não afasta potenciais interessados em participar do certame, pelo contrário,
permite que uma maior gama de interessados possa, então, participar da licitação, incluindo a impugnante,
trazendo, como consequência que sejam praticados preços mais vantajosos à administração;

g.3)     que, s.m.j., não há modificação ao instrumento convocatório a ser realizada, haja vista que o próprio
trecho reproduzido no Edital, e amparado pelas minuta padrão de editais para contratação de serviços e
Resolução 4.132/2017 da PGE/RJ, permite aceitação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços para fins de
faturamento, conforme manifestação da SUCON apresentada acima;

g.4)     que os demais interessados, que solicitaram questionamento quanto a esse aspecto da emissão de nota
fiscal eletrônica, não requereram a correção do item do edital, muito provavelmente por entenderem, tal como
a AgeRio, que o item apenas mereceria um mero esclarecimento (e não uma impugnação).

2          Assim, entendo que o pedido de suspensão e/ou adiamento da licitação perdeu seu objeto e é
absolutamente inaplicável nova divulgação do instrumento convocatório, na medida em que o item 15.8 do
Edital foi corretamente redigido, que o Edital está em consonância com as orientações da PGE/RJ, que não
houve modificação de quaisquer dos itens do instrumento convocatório, e que estão sendo observados os
princípios da legalidade, da eficiência, da isonomia, da economicidade e da competitividade, permanecendo,
portanto, permanecendo inalteradas todas as datas previamente divulgadas.

3          Assim, diante de todo o exposto, DECIDO:

a)         pela NÃO correção do item 15.8 do Edital, por entender que os pontos não careciam de correção,
mas, apenas, de mero esclarecimento, reforçando que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços também pode
ser aceita, e que não afasta potenciais interessados em participar do certame, pelo contrário, permite
que uma maior gama de interessados possa, então, participar da licitação, incluindo a impugnante,
trazendo, como consequência que sejam praticados preços mais vantajosos à administração;
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b)        pelo NÃO provimento do pleito da impugnante quanto ao efeito suspensivo e adiamento da sessão
pública de lances, bem como que NÃO SEJA novamente divulgado o edital, tendo em vista a
inaplicabilidade de nova divulgação, permanecendo inalteradas todas as datas previamente divulgadas.

Em, 10 de setembro de 2020.

FRANCISCO REINALDO RODAS FILHO

Superintendente

Superintendência de Tecnologia da Informação

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Francisco Reinaldo Rodas Filho, Superintendente, em
10/09/2020, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o
código verificador 8029782 e o código CRC 83CAC325.

Referência: Processo nº SEI-220009/000437/2020 SEI nº 8029782

Av. Rio Branco,, 245 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-917
Telefone:   

SEI/ERJ - 8029782 - Despacho de Encaminhamento de Processo https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...


