PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2019
ESCLARECIMENTO
Objeto: Fornecimento de 5 (cinco) licenças do software de prateleira ADOBE CREATIVE CLOUD.
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO
1.1.

O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas
atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria CFMV nº
01/01/2019, apresenta para os fins administrativos a resposta ao pedido
ESCLARECIMENTO ao edital.

2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO
2.1.

Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 11/2019, apresentado pela empresa
identificada nos autos do Processo Administrativo nº 4578/2018 (fls. 127/130).

2.2.

O edital dispõe no item 23.5 “Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,
no endereço: pregao@cfmv.gov.br.”

2.3.

O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional indicado no
edital, no dia 02/07/2019, às 09h22, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO,
estando em observância com as exigências contidas no edital.

3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
O pedido de esclarecimento apresentado foi no seguinte sentido:
1.

No edital e no site as Licenças Adobe estão exclusivas ME/EPP.

2. Gostaria de informar que houve mudanças no formato de venda de produtos ADOBE, segue
link com informações e as novas regras para fornecimento de softwares Adobe através de
licitação - https://adobe.ly/2sHnlhb.
2.1 Conforme informação da Adobe Brasil, de 5 de julho de 2017, a LICITANTE deverá
fornecer comprovação de Revenda Autorizada e Certificação de Especialização em Governo,
ambas emitidas pela fabricante do software, conforme segue:
2.1.1 A Especialização em Governo torna-se pré-requisito para que uma revenda autorizada
possa fornecer ao Governo produtos Adobe em quaisquer programas de licenciamento.
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3.1.

2.1.2 Qualquer negociação com esferas de governo que não seja feita por uma Revenda
Autorizada Adobe e certificada na Especialização em Governo passa a ser irregular e passível
de penalização.
2.1.3 Cada revenda autorizada terá acesso a um certificado de Especialização que poderá ser
apresentado para o Órgão Governamental sempre que solicitado.
2.1.4 Informamos também que Microempreendedores individuais/MEIs, Empresas de Pequeno
Porte/EPP's ou Microempresas são INELEGÍVEIS.
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4 - DA RESPOSTA APRESENTADA PELA ÁREA TÉCNICA

5 - DA CONCLUSÃO
5.1.

Diante das informações acostadas aos autos, é pertinente e justificável que, no caso
concreto, seja retirado do edital o tratamento diferenciado as ME/EPP’s (participação
exclusiva), sob o risco de fracasso da licitação caso tal condição se mantenha.

5.2.

Assim, embora o questionamento apresentado não tenha sido objeto de impugnação
ao Edital, serão realizados, em observância ao disposto no art. 21, § 4º, da Lei
8.666/1993, assim como no entendimento do Tribunal de Contas da União, por meio do
Acórdão n.º 702/2014-Plenário1, os seguintes procedimentos:
5.2.1. Suspensão do Pregão;
5.2.2. Retificação do instrumento convocatório;
5.2.3. Republicação do edital com a reabertura de prazo.

5.3.

Sendo assim, por força do art. 11, inciso II do Decreto 5.450/2005, torno pública a
resposta ao pedido de esclarecimento.
Brasília, 03 de julho de 2019.

Michel de Lima
Pregoeiro/CFMV
Portaria CFMV nº 01/2019

1

9.4.1. no caso de alterações no objeto licitado, no curso do certame, que impactem na formulação das propostas dos concorrentes, a reedição
do respectivo edital faz-se necessária, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993;
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MICHEL DE LIMA

Assinado de forma digital por
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