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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01:   Somos fornecedores e temos atestado de capacitação técnica para licenças do 

Software Faronics Deep Freeze e entendemos respeitosamente ser ilegal, desproporcional, 

direcionado e prejudica a competitividade, limitando o certame a somente 1 ou 2 empresas no Brasil, 

prejudicando diretamente os interesses do erário. 

5. CERTIFICADO 

5.1 O fornecedor do software no Brasil deverá ser representante autorizado do fabricante. 

5.2 O fornecedor do software no Brasil deverá apresentar comprovação do seu suporte técnico 

através do Certificado de Distribuidor Premium 

Solicitamos a retirada dos itens acima e modificação do Termo de Referência e Edital, para que fique 

de acordo e adequado às regras e leis vigentes adotadas pelo TCU e TCEs. 

Será temerária a abertura do pregão e poderá causar prejuízo ao erário sem as devidas 

modificações. 

 

RESPOSTA 01: Primeiramente cabe alertar que o assunto do e-mail encaminhado é “PEDIDO DE 

IMPUGNACAO - Processo nº. 21505/2020 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0412/2020”, 

porém, seu teor se resume à solicitação de alteração do edital (conforme pergunta 01 acima), sem 

trazer as peças e fundamentos de uma impugnação.  Diante do fato, será respondido como 

ESCLARECIMENTO. A jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos 

Conselhos Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de 

Licitações e Contratos. Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu 

Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). Salienta-se, que os processos de licitação realizados 

pelo SESI/SENAI atendem aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da 

Igualdade, da Publicidade, da Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento 

Objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. 

Tais princípios estão estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente Edital. Sobre o caso apresentado, as exigências 

supra citadas são necessárias para garantir a correta procedência de revendedores autorizados pelo 

fabricante canadense do software em território brasileiro, a fim de não caracterizar uma aquisição 

com empresas que não estejam em conformidade com suas diretrizes. Não menos importante, é 

garantir que o suporte possa ser atendido por representantes atestados e autorizados pelo fabricante, 

a fim de não correr em riscos da não continuidade no seu uso e serviços, por falta de suporte correto 

e adequado. Cabe ainda ressaltar, que não há qualquer finalidade de direcionamento com as 

exigências de habilitação. Trate-se de uma garantia apenas de que o software que será fornecido é 

original e é legalmente autorizado a ser comercializado em território brasileiro, fato que, o próprio 
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fabricante impõe: “a empresa Faronics Corporation, endereço 609 Granville St., Suite 1400, 

Vancouver, BC, Canadá, CEP: V7Y 1G5 é a fabricante e proprietária dos direitos autorais e 

desenvolvedora dos softwares sob as marcas Faronics Deep Freeze, Faronics Deploy, Faronics 

Insight, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, Faronics Usage Stats, Faronics Software 

Updater, Faronics Power Save e Faronics WinSelect. Nossos produtos são adquiridos somente 

através de revendedores autorizados nos diferentes países em que estamos presentes ... os 

quais estão autorizados a representar a Faronics no Brasil para vender, instalar, dar suporte, 

treinamento e manutenção ...”. Sendo assim, empresas que não detêm dos referidos documentos 

não terão como habilitar o licenciamento em ambiente cloud conforme o especificado pelo fabricante. 

Com base nos fatos, não há motivos para que seja retirada essa exigência, visto que é indispensável 

ao objeto a ser licitado, uma vez que garante a procedência e a garantia da prestação de um serviço 

devidamente autorizado.  

Curitiba, 19 de janeiro de 2021 

 

Atenciosamente, 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


