
 

  

 

 

 
 

Segue abaixo a resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital da licitação por pregão presencial nº 
013/2014, solicitado pela empresa Neomind, via email, no dia 28/05/2014, às 08:29 horas: 
 

"Em relação ao item em epígrafe, esta sendo exigindo que a solução seja desenvolvida em 
uma tecnologia especifica . Net: 

 1.1 – Há alguns anos, com o intuito de reduzir a complexidade e custo decorrente de um 
ambiente com sistemas desenvolvidos em diversas tecnologias, o TCMRJ, considerando a 
capacitação da equipe atual, definiu como padrão para criação de novos sistemas a 
linguagem Microsoft .Net. Esse trabalho foi seguido por treinamentos para aprimoramento 
das habilidades da equipe de desenvolvimento de software na linguagem escolhida. Como 
após a implantação o sistema de processo eletrônico será extremamente crítico e 
fundamental para a manutenção das atividades desta Corte de Contas, é essencial que a 
equipe interna tenha autonomia e possua plena capacidade de realizar modificações no 
sistema, bem como identificar falhas e corrigi-las de forma rápida, após o período da 
garantia e suporte contratados. Diante do exposto, faz-se necessário que o sistema a ser 
adquirido tenha sido desenvolvido utilizando a linguagem Microsoft .Net, pois é o ambiente 
no qual a equipe técnica da Assessoria de Informática - ASI está capacitada. 

Entretanto, destaca-se que tal item tem caráter restritivo, sem que exista uma justificativa 
plausível para tanto, o que deve ser evitado como bem exibe a legislação em vigor (Lei no 
8.666/1993, art. 3o, § 1o, inciso I, art. 6o, inciso IX, alíneas “c” e “d”, art. 44, § 1oiv; Lei 
no 10.520/2002, art. 3o, inciso IIv e Acórdão no 1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3) e 
atenta contra a isonomia entre os interessados (Constituição Federal, arts. 5o, caput, 37, 
inciso XXI e Lei no 8.666/1993, art. 3o, caputvi). 

 É pouco alegar apenas capacitação dos servidores internos, uma vez que o objeto da 
contratação é um software, ou seja, um produto já concebido, e não serviços de 
desenvolvimento na modalidade fábrica de software. Entende-se que todo software faz-se 
necessário serviços de manutenção, porém o mesmo serviço também constituiu o objeto 
do certame, onde tal atividade ficará a cargo do próprio fabricante, portanto reduzindo 
ainda mais o conhecimento em tecnologia por parte do TCMRJ. 

 A luz destes entendimentos e objetivando melhor competitividade, este prepotente 
executou pesquisa rápida nos meios de tecnologias relevantes e  nota-se que no cenário 
mundial a maioria dos fabricantes deste tipo de solução possuem seus produtos 
embarcados sobre Tecnologia Java Enterprise Edition, por se tratar de tecnologia aberta e 
não proprietária, o que da total liberdade aos usuários para evolução sem que exista custo 
para tal, e ainda, destaca-se que é recomendação do TCU em sua  Nota Técnica no 
03/2009 de 10 de Abril de 2010, para que não seja exigidas tecnologias em bens de 
informática que restrinjam as possibilidades do certame. 

Por fim, pede-se a revisão deste item e no mínimo a possibilidade de concorrência para 
fabricantes que possuam seus produtos embarcados sobre tecnologia JEE." 

 



 

  

 

 

 
 

RESPOSTA TCMRJ: 

   

 O requisito questionado possui dois objetivos:  

 

• eliminar o risco do TCMRJ se tornar dependente da empresa fornecedora do 

software; e 

• otimizar a utilização dos recursos humanos e financeiros desta Corte de Contas. 

  

 Conforme descrito no Termo de Referência, o período seguinte após a implantação do Sistema 

de Processo Eletrônico será extremamente crítico e fundamental para a manutenção das atividades 

desta Corte de Contas, logo é primordial que a equipe interna tenha autonomia e possua plena 

capacidade para realizar as modificações no software ora contratado. Caso isso não ocorra, o TCMRJ 

ficará dependente da empresa Contratada para realizar as alterações no Sistema, bem como para 

mantê-lo em pleno funcionamento. Tal fato pode ocasionar elevação nos custos de manutenção e de 

evolução do Sistema e até mesmo paralisação das atividades deste órgão ocasionada por uma 

indisponibilidade do mesmo, caso a Contratada não realize suas atividades de forma correta. 

  

 O próprio TCMRJ tem produzido algumas decisões no sentido de ressaltar a necessidade de que 

os órgãos da Prefeitura tomem precauções em suas contratações para que não seja criada essa relação 

de dependência com a Contratada. 

  

 Diferentemente do afirmado no seu questionamento, o fato dos serviços de suporte e 

customização estarem previstos na contratação, não reduz a necessidade de conhecimento da 

tecnologia por parte do TCMRJ. É importante destacar que as customizações do Sistema não ficarão 

exclusivamente a cargo da Contratada, uma vez que desde o início do projeto a equipe da Assessoria 

de Informática - ASI do TCMRJ também realizará alterações no software, justamente para obter da 

forma mais rápida possível total conhecimento do Sistema, com o intuito de evitar a criação da 

dependência citada anteriormente.  Como prova disto, podemos citar o item 6.3.1 do Termo de 

Referência que diz: “No caso de ficar comprovado que o erro no sistema ocorreu por alterações no 

código fonte realizadas pelo TCMRJ, a manutenção será remunerada utilizando-se os critérios previstos 

no item 6”.  



 

  

 

 

 
 

 

 Apenas os argumentos apresentados até agora já seriam suficientes para justificar a 

obrigatoriedade do Sistema ter sido desenvolvido em uma tecnologia que seja de domínio da equipe do 

TCMRJ, no caso em questão Microsoft.Net. No entanto, a contratação de um Sistema com essa 

tecnologia é vantajosa também em termos de melhor utilização dos recursos.  Como já mencionado no 

Termo de Referência, a adoção dessa tecnologia como padrão para novos Sistemas não ocorreu agora 

para a contratação do Sistema de Processo Eletrônico, mas sim há alguns anos, sendo que neste 

período foram realizados diversos treinamentos. Não se demonstra uma opção economicamente mais 

vantajosa gastar mais recursos financeiros para capacitar a equipe em outra linguagem, apenas para a 

manutenção do Sistema de Processo Eletrônico.  Além do mais, sempre se faz necessário um longo 

período de tempo para que os profissionais adquiram o conhecimento mínimo da tecnologia de modo 

que seja possível a realização de manutenções em um Sistema de alta complexidade como este que é 

objeto do presente certame. Logo, podemos observar que escassez de recursos humanos torna a 

capacitação em outras tecnologias praticamente inviável, pois a equipe de desenvolvimento de 

software da Assessoria de Informática é formada por poucas pessoas, portanto seria necessário 

paralisar outros projetos em andamento, também importantes para o Tribunal, para capacitação em 

uma linguagem de programação que seria utilizada apenas no Sistema de Processo Eletrônico. 

  

 Por oportuno, salientamos que o requisito em questão não elimina a competitividade do 

certame,  visto que na pesquisa de mercado realizada durante a fase de interna do certame licitatório, 

foi identificado mais de um Sistema desenvolvido na tecnologia Microsoft.Net, sendo que esses 

sistemas não se apresentaram mais caros do que os desenvolvidos em outras tecnologias, fato este 

devidamente registrado nos autos processo administrativo da contratação em tela (040/1630/2014).  

 

 Por fim, entendemos que o requisito 1.1 do Anexo "B" do Termo de Referência é plenamente 

justificável e está totalmente de acordo com a legislação e a jurisprudência que trata de contratações 

na área tecnologia da informação. 

 

Dalmir J. S. Oliveira  

Pregoeiro - TCMRJ 

 

 


