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Taubaté, 04 de junho de 2018.

Questionamentos e impugnações do Pregão 20/18
"Contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para estagiários e alunos"

QUESTIONAMENTO

1) QUESTIONAMENTO:

"Em menção

os subitens

do item "Management.

Automation.

Logging, and Reporting": a. Juniper CU and Web UI b. Junos Space and Security Director c.
Junos OS event, commit, and OI' script Caracterizam
soluções da empresa Juniper Networks.
estrutura da Universidade

recursos proprietários

fabricante do equipamento

e embarcados nas

utilizado atualmente

na

de Taubaté - UNITAU, conforme descrito no I Objeto "Firewall

JUNII'ER SXR-300". Entendemos que, ao solicitar esses requisitos técnicos. limita a oferta ao
fabricante proprietário desses recursos. Está correto o nosso entendimento?"
RESPOSTA:

"No Termo de Referência foi estabelecido

um mínimo de performance da nova

solução que coincide com nossa solução atual, tanto em Hardware como em Software, buscando
a evolução constante de nosso parque de TI. melhoria na segurança e maior fluidez na Rede
UNITAU.
Como o mínimo é o que temos, entendemos

ser essencial fazer referência à marca e modelo

desde o Objeto, não só para deixar bem marcado que não aceitaremos

solução inferior a esta,

como para especificar qual migração necessita ser feita (deste para o novo Firewall).
A Motivação do Termo de Referência amplia e generaliza o conceito mencionado
(UTM e NGFW), citando módulos e forma de trabalho

independentes

no Objeto

de marca. a saber:

" ...trabalhando tanto nas camadas ISOIOSI 3 e 4 (rede e transporte => 11'. porta e protocolo)
como na camada 7 (aplicação)

de forma corporativa.

pacotes, inspeção SSL e profunda, URL reputation etc."

usando NAT. II'S. QoS, filtragem de
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item 111.2 (Migração

/ Instalação)

sugere,

novamente,

a não necessidade

de permanecer

Juniper, quando menciona: "de acordo com a arquitetura do novo Appliance".

o

mesmo

foi repetido

no item IV.2 (Estudo
estas arquiteturas

do Cronograma

especificando

e classificando

CheckPoint),

mostrando que o cálculo de homens-hora

da Migração

do Firewall).

para algumas marcas (Juniper. Paio Alto, Cisco e
para a migração variará de acordo com a

"nova arquitetura adotada" (portanto, não exclusivamente
Ainda neste item (IV.2), na parte "A EMPRESA,

Juniper).

além de apontar Marca e Modelo do Firewall,

deve apresentar o projeto de migração completo do Firewall atual para o novo Firewall. Não será
aceito um programa

automatizado

de importação

de Regras, especialmente

para Firewall com

arquitetura

diferente da do Juniper. O projeto deve levar em conta a diferença de arquiteturas

demonstrar

a preservação

das politicas através das camadas",

por três vezes é mencionado

e

que a

nova solução poderá divergir de Juniper.
Concluindo,
Fortinet,

como

as marcas

ForcePoint,

Sophos,

qualquer direcionamento

Juniper,

Paio Alto. Cisco,

entre outras atendem

CheekPoint,

ao descritivo

téenica,

SonicWall,

Huawei,

não vislumbramos

a tecnologia JUNIPER."

IMPUGNAÇÃO

1) IMPUGNAÇÃO:
prazo de fornecimento
útil subsequente
Todavia,

"Em relação aos produtos e serviços objetos do contrato, verifica-se. que o
dos mesmos é de apenas 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia

ao da assinatura

do Contrato,

tal prazo é INSUFICIENTE

conforme

disposto

para que os produtos

no item I. I do Anexo 11.

e serviços sejam fornecidos

por

qualquer operadora. A exiguidade do prazo pode ser verificada pelo simples fato de que a entrega
dos produtos

- ainda que em disponibilidade

imediata - depende de um prazo razoável

para

f~
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expedição da ordem de entrega. verificação do estoque. emissão da nota fiscal do produto. dentre
outros. Ressalta-se
respectivos

que os produtos não são produzidos

fabricantes

mercadológicas
indicado

e, ainda que haja uma compra constante,

que não permitem

no

edital.

www.telefonica.com.br

seja assumido

Telefônica

Brasil

S.A.

Av.

São Paulo - SI' 04571-936

a participação

das concorrentes.

Eng.

sendo obtidos junto aos

sempre há sujeição a questões

o compromisso

de entrega no exíguo prazo
Luiz

Carlos

Assim. o prejuízo

Pública em se manter este curto prazo de fornecimento
inviabilizaria

pela operadora.

Berrini.

1.376

para a Administração

de produtos e serviços é imenso. dado que

em função de não ser possível cumprir o lapso de

tempo indicado no edital. Sob outro prisma. o aumento deste prazo de entrega não acarretará
ônus à Administração

qualquer
suficiente

para suprír a necessidade

por parte da futura contratada.
aparelhos

Públíca,

sugerindo-se

administrativa

o prazo de 120 (cento e vinte) dias,

e adequada à possibilidade

Vale ressaltar que o não cumprimento

induz a aplicação das penalidades

contratuais,

do prazo de entrega dos

situação esta que determinaria

da operadora por sequer participar da licitação, com restrição da competitividade
fato. Tal restrição à competitívidade

S 1.°, inciso

é absolutamente

de cumprimento

a opção

em função deste

ilegal, com ferimento direto ao artígo 3.°,

I da lei 8666/93."

RESPOSTA:

"Os prazos não foram criados unilateralmente,

mas foram pesquisados

diversos

fabricantes (só no TR - Termo de Referência - foram citadas 04 marcas distintas) e consultados
vários solution providers (dos quais obtivemos
fóruns,

webnars

e congressos

levantamento

inicial

fornecimento

dos produtos

empresas diretamente

freqüentados

para formação

pelo menos 05 propostas concretas),
nos últimos

de budget

e serviços

(valor

está descrito

03 anos.

reservado),

nas propostas,

através de

Em se tratando
nem sempre

de um

o prazo de

então consultamos

estas

para verificar este prazo. As respostas obtidas foram entre 20 e 45 dias.

dentro de uma normalidade

de entrega (nem sempre é necessário importar). Na média. usamos o

valor de 30 dias. suficientes para várias empresas, o que pode ser constatado entre os provedores
pesquisados.

Não se deve confundir também o cronograma

de migração descrito no item IV do

TR para fins de orçamento das propostas. As atividades ali descritas permitem um paralelismo de
homens-hora

colocando o tempo total de migração dentro de limites que viabilizam os 30 dias de

entrega. De qualquer forma este tempo dependerá da arquitetura do Firewall. conforme descrito

r
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que participam desta licitação

se houver tempo hábil para isso, a afirmação de que "tal prazo é insuficiente para que os produtos
e serviços
procede,

sejam

fornecidos

por qualquer

nem se aplica ao contexto

vislumbramos

afronta

Universidade

deste certame,

ao dispositivo

citado)

absolutamente

uma vez que nenhuma

e diversas

empresas

não

Lei foi ferida (não

atendem

ao quesito,

A

de ficarmos este período descobertos

nesta área, ou mesmo com dupla

do mesmo objeto, o que nos é vetado por Lei. Isto somente reforça a necessidade

que esta transição

ocorra o mais breve possível,

aquisição, entrega, migração e customização
2) IMPUGNAÇÃO:

perfeitamente

a prestação

de serviços

Todavia,

oferecidos

por empresas

possibilidade

da isonomia

de ampla competição

condições de acesso às contratações

proibição

de modo que é

à subcontratação

entre as empresas existentes

empresa

sem a possibilidade

restrição

injustificada

qualquer

empresa que tenha autorização

à competitividade,

considerada

Brasil S.A. Av.

São Paulo - SI' 04571-936

e consórcio,

na

no mercado e na igualdade de

técnica e econômica do fornecimento

de subcontratação

decorre

consubstanciado

realizadas com recursos públicos. Telemnica

a necessidade

dos serviços.

de subcontratação

(art, 37, inc. XXI. da CR/88),

Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.376 www.lelefonica.com.br
não tendo sido demonstrada

distintas,

e a sua contratação através do consórcio de empresas ou da

o edital prevê a expressa

do princípio

e

do objeto do presente certame,

Décima Primeira da Minuta do Contrato). A possibilidade

diretamente

fases (solicitação,

Anexo 111(Proposta Comercial)

Ocorre que para o fornecimento

possível a concorrência

subcontratação.

as diversas

até que o Firewall seja posto em produção)."

Anexo 1I (Termo de Referência),

Anexo IV (Minuta de Contrato)".
faz-se necessária

respeitando

de

"O objeto do presente pregão inclui a "a Locação de firewall. consoante

com o Anexo I (descrição),

(Cláusula

(10 fundamento)

de Taubaté não dispõe de 04 meses para uma transição do Firewall atual para o

novo, pelas implicações
contratação

operadora"

observa-se

a manifesta

da Agência Reguladora

No entanto,

através de uma

a imposição

de uma

limitação à participação

de

para prestar somente um dos

tipos de serviço ou não disponha de acervo técnico para atender à exigência de um dos serviços
licitados. Neste contexto, verifica-se

ferimento direto ao artigo 3.°,

que determina

o seguinte: Art. 30 A licitação destina-se

constitucional

da isonomia,

a seleção

da proposta

S 1.°, inciso

I da lei 8.666/93,

a garantir a observãncia

mais vantajosa

do princípio

para a administração

e a

l'Q
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promoção

do desenvolvimento

conformidade
igualdade,

nacional

com os princípios
da

convocatório,

publicidade,

S

12.349, de 2010

atos de convocação,
caráter competitivo,

probidade

SS

administrativa.

da

em estrita

da moralidade.

vinculação

ao

da

iostrumento

(Redação dada pela Lei n°

I o É vedado aos agentes públicos: I - admitir. prever, incluir ou tolerar, nos
cláusulas

ou condições

que comprometam.

restrinjam

inclusive nos casos de sociedades cooperativas.

impertinente

disposto nos

e julgada

da impessoalidade,

objetivo e dos que lhes são correlatos.

ou distinções em razão da naturalidade,
circunstáncia

e será processada

básicos da legalidade,

da

do julgamento

sustentável

12020-200

ou frustrem o seu

e estabeleçam

preferências

da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra

ou irrelevante

para o específico

objeto do contrato.

ressalvado

o

50 a 12 deste artigo e no art. 30 da Lei no 8.248. de 23 de outubro de 1991;

(Redação dada pela Lei n° 12.349, de 20 IO) Ora, é sabido que a competição

é o principal fator

que determina a redução de preços nas licitações, permitindo a seleção da melhor proposta para a
Administração.

Desta forma, é forçosa a possibilidade

subcontratação

dos serviços,

também,

para se garantir

principalmente,

não só para alcançar
a transparência,

a competitividade.

de participação

das empresas através da

o menor preço para cada serviço como,

a objetividade

do julgamento

das propostas

Ante o exposto, requer que seja admitida a subcontratação

serviços, de maneira clara e coerente,

conforme

autorizada

e,
dos

pelo artigo 72 da Lei 8.666/1993.

conforme as condições técnicas específicas de cada serviço a ser contratado."
RESPOSTA:

"Refutamos

este "2° fundamento"

na Lei 8666 de 21/06/93,

a) Jurídico:

Contratos), o Art. 72 dá à Administração
cada caso. da subcontratação
"admissão".

a Administração

seja subcontratado.
que a Carta
subcontratação

baseados em 02 aspectos:

Capo 111 (Contratos).

IV (Da Execução

dos

(no caso a UNITAU) o poder de "admitir o limite. em

de partes da obra. serviço
estipula o quanto (percentual)

ou fornecimento".

Através

desta

quer que o serviço ou fornecimento

sem qualquer restrição. Portanto. este percentual pode ser 0%, ao contrário do

de Impugnação

sugere,

de que a Contratante

seria obrigada

de 100% dos serviços prestados, a troco de uma "isonomia"

ainda. de "não oferecer obstáculos a uma livre competitividade".
vem justamente

Seção

dar uma chance (portanto,

a admitir

uma

entre as licitantes, ou

A proibição de subcontratação

a favor da isonomia e da livre competitividade)

às
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menores

envolvidas

que, a despeito

no certame,

competitivo,

de seu tamanho,

atuam nas diversas

seja da obtenção do appliance

seja na expertise do suporte solicitado,

(equipamento)

que chegamos

é que o legislador

seja na velocidade de entrega do produto e

foi sábio ao deixar a possibilidade

no Art. 72, para nos lembrar que nestas "competições"

agilidade, preço, competência

frentes / disciplinas

no mercado a um preço

resposta (SLA) a algum sinistro que possa ocorrer ao longo do Contrato.

registrada

12020-200

fax (12)3632-3500

Enfim, a conclusão

a

de não subcontratação

o vencedor tem um mix de

técnica e qualidade.

b) Técnico: ora, a "necessidade

técnica" mencionada

na página 04 da Carta de Impugnação

da

Empresa, não foi descrita no Edital de Licitação por motivos óbvios: sempre que há várias partes
na prestação

de um serviço / fornecimento,

o Contratante

tem sérios problemas

toda vez que

ocorre um acidente ou sinistro, previsto ou não com o equipamento,

software ou o próprio serviço

/ fornecimento

responsável

prestado: até que se identifique a parte (empresa)

pelo acidente ou

sinistro ocorrido, o tempo de resposta já ficou comprometido

e a Contratada poderá não mais ser

capaz manter o "tempo

dentro dos limites estipulados

parado" do serviço / fornecimento

contrato. O mesmo não ocorre quando a mesma empresa fornece o equipamento,

em

dá o suporte

contínuo e atende em caso de qualquer evento fortuito (previsto ou não) passível de acontecer ao
longo

da vigência

imediatamente

contratual.

Havendo

um úníco

responsável,

para solucionar o problema, possibilitando

minimo. e a disponibilidade

a Contratante

global do serviço / fornecimento

(no caso 99,5%, correspondente

a Contratada

ser atendida num tempo

permanecer

dentro do contratado

a 2 dias em I ano). Esta característica

de atendimento

encontra dentro do interesse públíco (servir dentro do máximo de disponibilidade
fere a Lei (como visto no item anterior).
impera a "restrição

injustificada

Uma vez explícitada

á competitividade"

a necessidade

(mencionada

é acionada

se

possível) e não

técnica. não mais

no início da página 04). bem

como todo o arrazoado a seguir, baseado tão somente nesta afirmativa."

É prerrogativa da Administração

prever a subcontratação

e esta deve se mostrar vantajosa para o

órgão, o que não ocorre no caso. Não se vislumbra vantajosidade,

pois não se pode subcontratar

parcela significativa

e a migração/ínstalação

diretamente

do objeto, ou seja. a "locação

do firewall"

está

ligada a fiel execução da locação.

r
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3) IMPUGNAÇÃO:

apresentação

"Verifica-se

que o edital apresentou

de proposta, sem, contudo,

indicar o orçamento

uma planilha

12020-200

indicativa

para

estimado para a prestação dos

serviços. Tal omissão constitui direta violação ao artigo 7°, S2°, inciso 11, e ao artigo 40. S2°.
inciso 11, ambos da lei 8666/1 993: Art. 70 As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, á seguinte sequência:

(... ) S

20 As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - (...) 11 - existir

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
(grifos de nossa autoria) Art. 40. (...)
integrante:

I - (...) 11 - orçamento

S

20 Constituem

anexos do edital, dele fazendo parte

estimado em planilhas de quantitativos

e preços unitários;

(Redação dada pela Lei nO8.883, de 1994) (grifos de nossa autoria) Pela previsão dos referidos
artigos, portanto, toda licitação, inclusive de serviços, necessariamente

possui como pressuposto

de validade a existência de um orçamento estimado em planilha aberta de composição de custos
unitários. Tal planilha detalhada é essencial para que, no curso do certame, seja possível verificar
eventual adequação dos preços propostos aos valores de mercado, inclusive em relação a todos os
componentes

que repercutem na formação do preço final. Este juízo quanto aos preços ofertados

(se são exequíveis ou estão dentro dos padrões de mercado) depende diretamente da informação
contida na estimativa de custos, sendo essencial para a análise a ser realizada pelo pregoeiro e sua
equipe de apoio. A falta desta estimativa detalhada de custos invíabiliza a avaliação quanto á
compatíbilidade

dos preços ofertados (avaliação

Carlos Berrini, 1.376 www.telefonica.com.br
pública do pregão). Tal circunstáncia
todo o procedimento
ofertados é primordial

esta a Telefônica

Brasil S.A. Av. Eng. Luiz

São Paulo - SP 04571-936 ser realizada na sessão

macula o julgamento

a ser realizado e, consequentemente,

realizado. Deste modo, uma planilha detalhada de composição dos preços
para que a contratação

possa ser efetivada corretamente,

pela mesma

lógica contida no artigo 40, S2.0, inciso 11da lei 8666/1 993 citado acima, não bastando a planilha
contida no edítal. Sendo assim, ainda que não se apresente uma planilha detalhada dos custos, é
essencial, de qualquer forma. que seja apresentado o valor orçado para a íntegra da prestação de
serviço que se pretende licitar."
RESPOSTA:

"A planilha de preços, a qual consta abaixo, consta do processo originário da

licitação e está disponível para consulta desde a publicação da licitação:
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Item

Quant.

Estimativo

Rationale

Alerta

Binário

ASG

Valor médio
estimado

[.,800,00

16.919,97

2.500,00

8.139,99

8.139,99

9.080,00

24.315,20

24.315,20

TOTAL

32.455,19

I.

1

7.307,49

5.000,00

2.

I

24.315,20

23.376,00 IT3.5:2:8~OQ30.489,60

Iiíl
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Valor desconsiderado.

~~R~
Pregoeira

J

Total

