MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 1
Referência: Pregão Eletrônico nº 14/2019 (48500.004683/2018-05)
Data: 18/9/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de licenças dos softwares Adobe Acrobat Professional,
Adobe Creative Cloud, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Photoshop,
Adobe Premiere, AutoDesk Architecture Enginering Construction Collection, CorelDraw Graphics
Suite 2018 e MindManager.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019
ESCLARECIMENTO Nº 01
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 14/2019,
devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a
participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

Pergunta 1
Considerando o descritivo do item 9 - Corel Draw Graphics Suite 2018 ou versão mais recente,
licença vitalícia" – de acordo com a política de comercialização do fabricante COREL para com as
revendas, a partir de março de 2019 a versão 2018 foi descontinuada sendo lançada a versão
CorelDRAW GRAPHICS SUITE 2019. Além de conter especificações a mais que a versão anterior,
tal evolução considerou, também, a diminuição da comercialização de licenças individuais
adquiridas em sites de compras (tais como, Mercado Livre) onde empresas compram nestes sites
com seriais em nome de CPF's e as repassam a órgãos públicos com replicação de crack. Neste
caso o órgão só percebe a ação no momento do registro das licenças. Desta forma, entendemos
que as licitantes deverão, impreterivelmente, fornecer as licenças mais atuais, ou seja, licenças
CorelDRAW Graphics Suite 2019 vitalícias (Perpétuas), via disponibilização de link para download
das licenças. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 1
Deve ser considerada a versão de 2019, ou mais recente, conforme Edital a ser republicado dia
19/09/2019. Está correto o entendimento.
Pergunta 2
Referente ao Item 9 - CORELDRAW - Considerando ser aquisição de software de prateleira, a de
se concordar que se trata de um serviço de natureza não continuada, conforme descrito no item
"7.1.2.7.2.4.1. ☒ Serviço não continuado". Pois bem, conforme entendimento do AGU que
alterou a Orientação Normativa 10/09, em contratações de serviço contínuo, deverá considerar
a possibilidade de contrato pelo prazo de 60 meses. Conforme dito anteriormente, como se trata
de um serviço não continuado, é dever da Administração Pública, com fulcro no art. 48 da LC
123/2006, realizar processos licitatórios com valores de até 80.000,00 exclusivos para Micro
Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Contudo, entendemos que o item 9 - Corel Draw
Graphics Suite 2018 ou versão mais recente, licença vitalícia - será de participação exclusiva de
Micro Empresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte
(EPP). Está correto o nosso entendimento?
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Resposta 2
O pregão foi republicado dia 16/09/2019, sendo que os itens 9 e 10 são exclusivos para
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.
Pergunta 3
Será necessária a instalação das licenças pela Contratada?
Resposta 3
O item 7.1.2.4.2 do Anexo I do Edital explica como deve ser realizada a instalação.

Pergunta 4
Qual o prazo de entrega das licenças após o recebimento da nota de empenho?
Resposta 4
O item 7.1.2.5 do Anexo I do Edital explica que prazo é até 10 (dez) dias úteis após a solicitação
dos produtos.

Pergunta 5
Em relação ao item 10.5.5.1.1 (página 16/62) que solicita atestado de capacidade técnica para o
grupo 1, licenças de software Adobe, e pede que seja apresentado atestado de no mínimo 900
licenças, tendo em vista que esta é uma pratica corriqueira e exigida em outros editais com a
permissão de apresentar mais de 01 atestado com a permissão do somatório das quantidades.
Em nosso entendimento, podemos apresentar mais de 1 atestado para composição da
documentação exigida, desta forma, o nosso entendimento está correto, pode-se apresentar
mais de 01 atestado?
Resposta 5
Sim, está correto o entendimento.
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Pergunta 6
Em relação ao Item 08 – Licenças AutoDesk AEC Collection por 36 meses, informamos que o valor
estimado informado na página 34/62 está incorreto e inexequível por estar muito abaixo do valor
real, o preço informado está próximo a aquisição deste mesmo produto por 12 meses, e o edital
é claro e específico para 36 meses, ou seja, o valor apresentado no estimado deve ser
multiplicado por 3 vezes.
Resposta 6
O pregão será republicado para corrigir o valor estimado para este item.
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