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São Paulo, 01 de outubro de 2019. 
 
A 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO 33/2019 
 

IMPUGNAÇÃO 
 
 
Ilma. Comissão de Licitações. 
 
 
Respeitosamente, a IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI , CNPJ 21.262.834/0001-45 
com intenção de participar do referido pregão, apresenta a seguinte motivação para impugnar: 
 
 
DO PRAZO: 
 
Visto que o pregão em questão está agendado para o dia 19/07/19 de acordo com o Decreto 5.450/05: 
Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 
 
DOS FATOS: 
 
No item 3.1 está sendo exigido. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
3.1. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar 
declaração do fabricante específica para o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os 
serviços de garantia exigidos;  
 
Diante desta solicitação, temos algumas colocações a fazer para que sejam esclarecidas. 
 
Os fabricantes que comercializam os equipamentos para os referidos itens  que atendem a este edital tomaram 
como política interna de tratamento aos parceiros (revendas e distribuidores), emitir para cada processo 
licitatório, qualquer tipo de documento para somente um parceiro, ou seja, a fim de restringir a participação 
de mais de um parceiro por processo licitatório. 
 
Os fabricantes alegam que o parceiro que esteve mais perto do cliente durante a formação do objeto (edital), 
deve ter preferência pelo trabalho desenvolvido. 
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A forma de restringirem os demais parceiros é fazendo o que eles chamam de registro de oportunidade. 
 
Como é feito o registro de oportunidade? 
 
Logo que o parceiro fica sabendo de que haverá um certame para aquisição bens de informática, ele preenche 
um formulário, as vezes on line , as vezes através de email , com os dados do órgão Público, ou seja, cliente 
final , solicitando o registro de oportunidade e o departamento comercial do fabricante verifica se algum 
parceiro já enviou tal solicitação. 
 
Se algum outro parceiro já solicitou o registro de oportunidade, todas as solicitações que foram feitas a seguir, 
serão negadas. 
 
E sem o registro de oportunidade nenhum parceiro consegue obter documento algum emitido pelos 
fabricantes de equipamentos de informática. 
 
Já há algum tempo, os tribunais tomaram conhecimento de tais praticas e algumas providências foram 
tomadas. Seguem as colocações: 
 
TCU: 
[...]Para o Tribunal,  essa   exigência   tem   caráter   restritivo porque   deixa   ao   arbítrio   do   fabricante   a   
indicação   de quais  representantes   poderão   participar  do   certame. 
 No Acórdão n.º 1.676/2005 -Plenário, o Tribunal assinalou que "a Administração não deve interferir nas 
negociações comerciais entre o fabricante e o comerciante (potencial licitante), já que a relação entre eles se 
funda em regras de direito civil ou comercial, a depender do caso.". O responsável, de certa forma,   confirma   
esse  posicionamento   do  Tribunal   quando afirma   que   a   equipe   técnica   não   detém   faculdade   de 
questionar as razões que levam o fabricante a conceder ou não a carta aos licitantes[...] 
 
 
DA LEI EM VIGOR 
 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO: 
 
- Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 24.08.2011, S. 1, p. 134. Ementa: determinação ao CREA/SP para que, nas 
licitações, abstenha-se de exigir dos licitantes a comprovação para os equipamentos que serão fornecidos de 
que possuem autorização de comercialização e prestação dos serviços de assistência técnica, por meio de 
declaração especifica emitida pelo respectivo fabricante ou por distribuidor (item 9.2.2,TC-018.833/2011-0, 
Acórdão nº 2.174/2011-Plenário 
 
ANEXADO A ESTA IMPUGNAÇÃO (NA ÍNTEGRA) - GRUPO II – CLASSE VI – 2ª Câmara TC 041.268/2012-1 
 
1 – A lei defesa do consumidor estabelece responsabilidade solidária ao fornecedor ou fabricante para a 
garantia do produto ou serviço, conforme Lei Federal 8.078, de 11  de setembro de 1990, in verbis: 
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“Art.25. é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de 
indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 
 
§1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela 
Reparação prevista nesta e nas seções anteriores. 
 
E ainda Art.24. A garantia legal da adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a 
exoneração contratual do fornecedor. 
 
Persistindo a obrigatoriedade da apresentação de “documento do fabricante”, poderá ser propiciada a 
formação de um “grupo” exclusivo de empresas autorizadas por um determinado fabricante a participar de 
licitações, podendo inclusive, controlar o aumento abusivo de preços e insumos. É o chamado “cartel”, 
severamente vedado pela Constituição Federal, no artigo 173, §4º, in Literis: 
 
“§ 4º- A lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. 
 
 
 
Artigo 37, Inciso XXI da Constituição Federal: 
 
XXI – ressalvados os casos específicos na legislação , as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da Lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 
 
 
Quanto ao edital possuir exigências que restringem a participação de empresas (uma vez que os fabricantes 
só emitem tais declarações para um único parceiro por processo licitatório), a lei diz: 
 
 
Artigo 3º da Lei 8.666/93: 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
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E o TCU já julgou alguns casos semelhantes e se pronunciou da seguinte forma: 
 
Acórdão 1350/2015-Plenário, TC 044.355/2012-2, relator Ministro Vital do Rêgo, 3.6.2015. 
Acórdão 423/2007, Nota técnica 3/2009, Acórdão 3783/2013, Decisão 486/2000 e Acórdãos 808/2003, 
1670/2003, 1676/2005, 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenário; 2404/2009, da 2ªCâmara, 
entre outros. 
 
Acórdãos nº 2.404/2009 – 2ª Câmara e nº 110/2007, nº 112/2007, nº 423/2007, nº 539/2007, nº 
1.729/2008 e nº 1.227/2009, todos do Plenário. Acórdão n.º 847/2012-Plenário, TC 036.819/2011-5, rel. 
Min. José Jorge, 11.4.2012. 
 
Na mais recente forma através da Instrução Normativa  Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019 
 
IV - a vedação de exigência, para fins de qualificação técnica na fase de habilitação, de atestado, declaração, 
carta de solidariedade, comprovação de parceria ou credenciamento emitidos por fabricantes; 
 
 
 
AINDA QUE SE AFIRME QUE SOMENTE O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR TAL DOCUMENTO: 
 
Na Decisão TCU N° 486/2000 – Plenário, determinou que os órgãos licitantes: “Não incluam a exigência, como 
condição de habilitação, de declaração de co-responsabilidade do fabricante do produto ofertado, por falta de 
amparo legal, além de constituir uma cláusula restritiva do caráter competitivo das licitações, por não ser, em 
princípio, uma condição indispensável à garantia do cumprimento das obrigações advindas dos contratos a 
serem celebrados (cf. art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e art. 37, inciso XXI, parte final, da Constituição 
Federal” Acórdão 216/2007 – Plenário (...) “9.3.4.4 abstenha-se de fixar exigência de DECLARAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO, como condição de habilitação OU 
DESCLASSIFICAÇÃO, por falta de amparo legal e por constituir restrição ao caráter competitivo, consoante 
entendimento desta Corte de Contas, consubstanciado na Decisão 486/2000-Plenário, podendo prever tal 
documento como critério de pontuação em licitações do tipo técnica e preço; (...)” (Ata 07/2007 – Plenário, 
sessão 28/02/2007, aprovação 01/03/2007, DOU 02/03/2007, Ministro Relator Guilherme Palmeira).” O 
Tribunal de Contas da União determinou ao Comando Militar do Leste, com vistas a evitar, em licitações, as 
seguintes falhas em pregão: b) abstenha-se de incluir, em edital de licitação, cláusulas de restrição do caráter 
competitivo do certame, contrariando o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, que exijam que o 
proponente possua vínculo de fidelidade ou de parceria com o fabricante do produto ofertado como condição 
para participação da licitação, a exemplo das exigências relativas à carta de revenda autorizada do fabricante, 
carta de solidariedade e de credenciamento do fabricante, salvo em casos que a exigência seja essencial e 
justificada (cf. Acórdão nº 889/2010-P) responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor de produtos. 
O artigo 14 da Lei nº 8.078 ainda traz a responsabilidade do fornecedor independentemente da existência de 
culpa aos serviços prestados. Portanto, é desnecessário o pedido, por parte da Administração, de documento 
expedido pelo fabricante, pois a Lei já determina que exista esse vinculo. In fine, esta digníssima Comissão, 



IDT Corp 
Soluções Corporativas 

 

 

 
 

5 

deve realizar uma análise mais aprofundada sob o assunto em tela, o agente responsável pela fiel execução 
do objeto é a empresa signatária do manto contratual não havendo co-responsabilidade do 
fabricante/distribuidor autorizado do equipamento ofertado haja vista sua não participação no feito licitatório 
e atos subseqüentes ao processo (vide decisão n. 486/2000 do Tribunal de Contas da União). Caso a 
Administração mantenha a mesma condição editalícia supramencionada, estará restringindo o pólo de 
licitantes do certame. 
 
 
Este procedimento de Registro de Oportunidade e suas respectivos declarações, já causou tantos males na 
Administração Pública, que trouxe a luz uma denúncia de formação de cartel ao CADE, onde envolveu um 
fabricante de computadores que praticava alguns atos comerciais e econômicos ilegais. 
 
Documento Público do CADE: http://www.cade.gov.br/noticias/superintendencia-abre-processo-para-
investigar-cartel-no-mercado-de-equipamentos-de-informatica 
 
 
DA SOLUÇÃO 
 
Uma forma real de garantia a qualidade , procedência e garantia dos equipamentos, é exigir em edital que 
sejam apresentados todos os part numbers que compõem a solução, inclusive o part number da garantia a ser 
integrada aos equipamentos e que no ato da entrega dos equipamentos seja entregue contrato de garantia 
emitido pelo fabricante dos equipamentos, onde é possível validar a garantia e procedência. 
 
Um fator crucial a garantia sobre este tipo de equipamento, é que todos os fabricantes possuem em seus 
respectivos sites a disponibilidade para consulta da garantia do equipamento onde basta apenas consulta-lo 
através do número de série do mesmo. 
 
Isto deve ser feito antes do aceite definitivo e caso haja alguma divergência, basta exigir do licitante a garantia 
conforme termo de referência e caso não providencie, então devolução do equipamento e outras sanções, 
caso caiba. 
 
 
DO PEDIDO: 
 
Diante das fundamentações apresentadas, solicitamos acolhimento a esta impugnação e a retirada da 
apresentação de qualquer documento emitido por parte do fabricante e que todas as declarações sejam 
emitidas pelo próprio licitante, não sendo necessário intervenção de autoridades superiores. 
 
 
Atenciosamente. 
 
WALDNEI DIAS SILVA 
Diretor Sócio 
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