
PARECER Nº JFES-PAR-2019/00532
Referência: Processo de Execução Orçamentária e Financeira Nº JFES-EOF-
2019/00368, 02/09/19 - JFES.
Assunto: Modernização de instalações

 

Cuida-se de Impugnação ao edital de Pregão
Eletrônico nº 38/2019, tendo por objeto a aquisição da
peça HITRAX para o equipamento de raio x da marca
Smiths Detection.

Tal impugnação fora interposta pela empresa
AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA, conforme razões apresentadas
às f. 147-156, instruída com os documentos de f. 158-
172, que, em síntese, demonstram a discordância da
empresa com a realização de licitação para a
contratação, tendo em vista a sua exclusividade para o
fornecimento da peça pretendida, pelo que deveria ser
adotada a previsão do artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93,
para sua contratação direta, por inexigibilidade.

Vieram os autos para análise.

É o relatório. 

Passo à análise.

1 - De início, destaco a regularidade da representação
da Impugnante, conforme documentos que instruem
suas alegações, bem como a tempestividade da
apresentação das razões, porquanto observado o limite
temporal estabelecido no artigo 18 do Decreto nº
5.450/2005/2000, vez que a sessão pública se
encontra designada para o dia 25.10.2019, conforme
aviso à f. 124, e, as razões foram apresentadas no dia
21.10.2019.

2 - Quanto às questões recursais, tem-se que a Impugnante alega ser a única e
exclusiva empresa autorizada pelo fabricante Smiths Delection  a fornecer peças novas
e de primeiro uso e a prestar serviços de manutenção nos equipamentos daquela
marca.

Em se tratando de contratação direta com fundamento na exclusividade do produto
fornecido por um único fabricante, vale repisar o conteúdo do art. 25 da Lei 8.666/1993:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal,
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através
de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública.

§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de
outras sanções legais cabíveis.

A rigor, a ideia de fornecedor exclusivo está associada ao art. 25, inciso I, acima
exposto.

É de se dizer, no entanto, que se encontra pacificado no âmbito do Tribunal de Contas
da União o entendimento de que a inexigibilidade de licitação é imprópria quando não
for devidamente comprovada a inviabilidade de competição, a exemplo dos Acórdãos
555/2016, Relator: Augusto Sherman; 1.967/2011, Relator: Weder de Oliveira;
2.724/2009, Relator: Benjamin Zymler; 1.796/2007, Relator: Guilherme Palmeira, todos
do Plenário; e 4.477/2010, Relator: José Múcio Monteiro; 2.723/2011, Relator: Valmir
Campelo, da Primeira Câmara, sendo que aquela Corte de Contas há muito vem
demonstrando preocupação com o teor dos atestados de exclusividade que instruem
os processos de adjudicação direta por inexigibilidade de licitação, tanto que já
sumulou orientação aos órgãos jurisdicionados no sentido de se cercarem de cuidados
no recebimento de documentos dessa natureza. Vejamos o entendimento demonstrado
no acórdão do Tribunal de Contas da União n.º AC-633-10/10-P, que culminou com a
edição da Súmula 255/2010[1]:

ADMINISTRATIVO. PROJETO DE SÚMULA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DEVER DO AGENTE PÚBLICO.
APROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO.

- Converte-se em Súmula o entendimento, no âmbito do TCU, no sentido de que, nas
contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela
contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da
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documentação comprobatória da condição de exclusividade.

Nesse mesmo sentido, o TCU na análise da Tomada de Contas n.º TC 017.250/2008-
4, firmou o seguinte entendimento:

Nas contratações ou prorrogações contratuais por inexigibilidade de licitação, incumbe
à autoridade administrativa comprovar a veracidade dos atestados de exclusividade de
fornecimento de materiais, de equipamentos ou gêneros, emitidos por entidades
indicadas no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, de molde a refletir a efetiva
inviabilidade de competição, conforme orientações jurisprudenciais contidas nas
Decisões nº 47/1995-TCU-Plenário e 578/2002-TCU-Plenário, bem como nos Acórdãos
nº 200/2003-TCU-2ª Câmara e 838/2004-TCU-Plenário.

Nesse contexto, resta evidenciado que a simples apresentação do atestado de
exclusividade será, em alguns casos, insuficiente para que se dê garantia no sentido de
que a contratação sem licitação veio coberta pelo manto da legalidade.

Outra questão que merece ser evidenciada refere-se ao modo pelo qual se comprova a
exclusividade, melhor dizendo, o meio de prova da situação de fornecedor ou prestador
de serviço exclusivo. Segundo a parte final do inciso I do art. 25, a comprovação de
exclusividade deve ser feita "...através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local onde se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes."

É o que se evidencia do voto condutor do ACÓRDÃO Nº 3412/2012 - TCU - 1ª
Câmara, o qual analisou a supracitada TC 017.250/2008-4, o Ministro Luciano Brandão
Alves de Souza, assim sintetizou tal situação:

A rigor, como meio de prova a demonstrar a inviabilidade de competição, o art. 25,
inciso I, da Lei nº 8.666/1993 contenta-se em exigir atestado fornecido por Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou entidades equivalentes que assegure a
condição de exclusividade do fornecedor ou do prestador de serviço:

"Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal,
ou, ainda, pelas entidades equivalentes".

No entanto, à vista das limitações desses documentos em afirmar a veracidade dos
fatos declarados, cuja falibilidade tem sido reiteradamente confirmado em casos
concretos, a jurisprudência desta Corte de Contas e a doutrina têm defendido a
necessidade de o gestor ir além dos atestados de exclusividade para verificar se, de
fato, existe a inviabilidade de competição para fins de declaração de inexigibilidade de
licitação,

Neste diapasão, cito as Decisões nº 47/1995-TCU-Plenário e 578/2002-TCU-Plenário,
bem como os Acórdãos nº 200/2003-TCU-2ª Câmara e 838/2004-TCU-Plenário.  O
Administrativista Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitação e Contratos
Administrativos (13ª edição, São Paulo: Dialética, 2009, p. 353-354), assim comenta
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acerca da ineficácia do referido dispositivo legal:

(...) Ora, o legislador incorreu em extrema infelicidade, ao adotar a solução ora
examinada. Aplicar o dispositivo segundo uma interpretação literal apenas agrava o
problema.

É que não incumbe ao Registro de Comércio controlar a existência de exclusividade de
representantes. Não há nem obrigatoriedade de arquivamento dos instrumentos
contratuais em face do Registro do Comércio. Por outro lado, essa questão não
apresenta qualquer pertinência aos órgãos sindicais. Logo, trata-se de formalidade
destituída de qualquer seriedade, inútil para a Administração Pública.

Assim, cabe ao gestor promover ampla pesquisa de mercado, a fim de confirmar, por
verificação própria, o que os atestados apresentados pelo interessado declaram.

Dito isso, analisando pormenorizadamente a certidão de exclusividade apresentada
pela recorrente às f. 163-164, verifico que a mesma foi emitida pela fabricante Smiths
Detection, numa espécie de contrato de exclusividade comercial o que, nos termos da
jurisprudência supra não tem o condão de demonstrar a inviabilidade de competição,
nos termos do art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

Considerando, no entanto, que a licitação se constitui como regra para a contratação,
e, ainda, tendo em vista a ausência de elemento que permita um grau adequado de
certeza para a Administração acerca da inviabilidade de competição, entende-se que a
opção pela licitação deve ser mantida, até porque pode perfeitamente a empresa que
se diz exclusiva, a Recorrente, oferecer o produto almejado no certame.

Rememora-se, ainda, que, de acordo com o artigo 89 da Lei nº 8.666/93, constitui
crime, com previsão de pena de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) ano e multa, dispensar
ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei,  na mesma pena incorrendo
aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, se
beneficie da contração ilegal.

Por tudo aqui exposto, entendo que o Impugnação da Aerotech do Brasil Soluções em
Tecnologia Ltda. deve ser conhecida e não provida

 

 

 

 [1] SÚMULA 255-TCU Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público
responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a
veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade
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É o Parecer.

Vitória, 22 de outubro de 2019.

 

GELCIANE RAMOS ALVES
COORDENADOR DE NÚCLEO
COORDENADORIA JURÍDICA
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