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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00303.001698/2022-90 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO 

(PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, BEM COMO APOIO À GESTÃO DE SERVIÇOS E 

RECURSOS DE AMBIENTE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, 

SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SISTEMAS OPERACIONAIS, BANCOS DE DADOS, 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO E 

APLICATIVOS, APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SCRIPTS PARA 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS OPERACIONAIS DEMANDADAS PELA DPE/PI. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022/DPE/PI 

 SOLICITANTE: BLUEBOX PRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 
54.268.495/0001-63, OUTRA EMPRESA NÃO IDENTIFICADA 

 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2022/DPE/PI 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 18 de outubro de 2022. 

1.2. Tendo em vista que o esclarecimento 1 foi encaminhado fora encaminhado no dia 10.10.2022 às 

14:29, fora do horário de expediente deste órgão, considera-se recebido o pedido no dia 11 de 

setembro de 2022.  

1.3 Tendo em vista que o esclarecimento 2 foi encaminhado fora encaminhado no dia 11.10.2022 às 

12:34, fora do horário de expediente deste órgão, considera-se recebido o pedido no dia 11 de 

setembro de 2022. 

1.4 Em observância ao prazo estabelecido no Edital de 03 (três) dia úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, sendo, portanto TEMPESTIVO o referido pedido. 

 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE E ANÁLISE DO MÉRITO 

2.1. Cuida-se de esclarecimentos aos termos do edital apresentado pelas empresas 

supramencionadas com vistas a esclarecer pontos constantes no Termo de Referência. 

2.2. Com vistas a aferir qualquer inconsistência quanto ao julgamento da matéria a ser esclarecida, 

tendo em vista que os argumentos apresentados se referem a norma editalícia com origem no Termo 

de Referência, foi solicitada análise das alegações de matéria específica e técnica à Coordenação de 

Tecnologia da Informação. 

2.3. Cumpre registrar que esta Defensoria Pública, quando da elaboração de seus processos 

licitatórios alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública, 

elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, 

especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao Princípio da 

ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, primando pela 
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garantia da excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a serem prestados.  

2.4. Em suma, busca-se esclarecer os seguintes pontos dispostos no Termo de Referência, 

passemos a análise detida dos esclarecimentos: 

 

A) ESCLARECIMENTO 1 

Em que pese o próprio Edital mencionar que para composição do fator de USN através de pesquisa de 

preços nos quatro fornecedores, que constam no item 4.2.5 do Termo de Referência, alguns serviços 

elencados por este douto órgão não podem ser prestados por algumas das nuvens que compõem o 

processo. A bem da verdade, o fornecimento dos itens 30 e 31, por exemplo, "Licença de uso de 

Banco de Dados Oracle Standard Edition", não podem ser entregues nem pela AWS, nem pela Azure, 

nem pelo GCP. Os três conseguem até rodar bancos de dados Oracle, mas no modelo BYOL, a saber, 

Bring Your Own License, no qual o cliente traz a licença Oracle que possui para poder rodar o banco 

de dados no Cloud Service Provider escolhido. 

Portanto, solicitamos esclarecimentos acerca deste ponto, pois entendemos que esse item limita a 

participação de outros Cloud Service Providers que não a própria Oracle. Estamos corretos? 

 

Resposta: 

A informação de que os provedores GCP, Azure e AWS só permitem o licenciamento de Banco de 

Dados Oracle Database na modalidade BYOL está parcialmente incorreta. Ao acessar o site da AWS 

https://aws.amazon.com/pt/rds/oracle/ podemos extrair a seguinte informação: 

"Você pode executar o Amazon RDS for Oracle com dois modelos de licença diferentes – “Licença 

inclusa” e “Bring-Your-Own-License (BYOL)”." 

Ao acessar o site da Azure https://azure.microsoft.com/pt-br/solutions/oracle/#documentation, no 

hyperlink "Leia a lista do software da Oracle licenciado para o Azure", temos informado no 

documento: 

" The following Oracle programs are eligible for Authorized Cloud Environments per the policy 

document “Licensing Oracle Software in the Cloud Computing Environment” Oracle Database 

Standard Edition Oracle Database Standard Edition One Oracle Database Standard Edition 2 " 

Conforme questionamento esclarecemos que somente o GCP só permite o licenciamento BYOL, uma 

vez que o seu suporte é apenas em instancias do tipo BARE METAL: 

https://cloud.google.com/bare-metal#section-2 

 

De fato esclarecemos que os provedores Oracle, AWS e Azure possuem soluções que atendem ao 

que está sendo solicitado neste termo de referência. Além do fato de que será aceito pela comissão 

que a instancia METAL seja licenciada pela licitante com licenças do tipo TERMO em nome da 

Contratante para cada instancia Oracle necessária. 

Por fim, como o objeto pretendido se confunde com um “pool service” que eventualmente serão 

consumidos em todo ou em parte pela Contratante, e por outro lado resta garantida que vários players 

de mercado conseguem entregar o item sob análise da forma pretendida, não há de se falar, sob ponto 
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de vista técnico especialmente, em cerceamento ou limitação de concorrência. 

Portanto, está incorreto o entendimento, permanecendo o que está sendo solicitado no edital. 

 

B) ESCLARECIMENTO 2: EMPRESA BLUEBOX PRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA 

1) O serviço é prestado atualmente por qual empresa? Em caso positivo, 

qual o valor do contrato ? Poderiam nos disponibilizar edital e contrato? 

Resposta: Não existe empresa contratada atualmente. 

 

2) A atual contratada possui equipe técnica alocada? 

Resposta: Não existe empresa contratada atualmente. 

 

3) Atualmente quantos funcionários estão envolvidos nesta atividade? Este número é suficiente? 

Resposta: Não existe empresa contratada atualmente. 

 

4) Será necessário abertura de filial? 

Resposta: Consta na Cláusula 10.9 do Anexo 2 do Edital: 

10.9 A empresa vencedora deverá apresentar declaração contendo: <Razão Social> ,<CNPJ> , 

<endereço>, texto declarando que possuirá e manterá, durante a vigência do Contrato, uma 

Sede/escritório na Região Metropolitana de Teresina - Piauí, disponibilizando, no mínimo, 01 (um) 

telefone celular local, além de meio de acesso eletrônico (e-mail) e nome para contato, para 

encaminhamento dos chamados para prestação de serviços e comunicação contínua com a 

DEFENSORIA. Todas essas informações deverão ser impressas em papel timbrado da vencedora e 

assinadas pela representada legalmente; 

 

5) Além da proposta de preços, será obrigatório a apresentação da 

planilha de custos ? Em qual momento do certame? 

Resposta: Não há exigência de planilha de custos, devendo observância as regras estabelecidas no 

Edital. 

 

6) Para fins de disputa será menor preço global ou unitário? 

Resposta: A presente licitação é do tipo menor peço por grupo de itens 

 

7) Qual o prazo de entrega do serviço ou do início do fornecimento? 

Resposta: A licitante deve observar todos os prazos estabelecidos no Termo de Referência e seus 

anexos. 

7.2.27 Para execução de Ordens de Serviços de novas implantações em que forem necessários a 

readequação dos recursos técnicos da CONTRATADA, será definido o início de execução da primeira 

Ordem para um prazo máximo de 60 (sessenta) dias e não inferior a 30 (trinta) dias, possibilitando à 

mesma, tempo para readaptação do seu quadro técnico. 
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8) O edital/certame seguirá normativa ou lei específica para com os colaboradores, seja 

para regimento de trabalho ou remuneração ? 

Resposta: Verificar requisitos do edital. 

 

9) Será necessário fornecimento de peças e/ou materiais ou softwares? 

Resposta: Verificar requisitos do edital. 

 

3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto e a pela pertinência dos fundamentos trazidos nos esclarecimentos acima 

descritos, esta Pregoeira, após subsidiada pela equipe técnica, espera ter prestado, satisfatoriamente, os 

esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (86) 99428-1127 ou através do 

email: cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

Por fim, registre-se que o presente pedido foi apreciado antes da realização da sessão 

pública. 

 

Teresina/PI, 14 de outubro de 2022 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira/DPE/PI 
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