
DESPACHO Nº JFES-DES-2019/20624
Referência: Processo de Execução Orçamentária e Financeira Nº JFES-EOF-
2019/00368 , 02/09/19 - JFES.
Assunto: Modernização de instalações

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES,

Trata-se de processo de execução orçamentária e financeira objetivando a
contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) peça 'Hitrax' para o
equipamento de raio x, marca Smiths Detection, modelo HS6040i,

Às fls. 147-156, impugnação interposta pela empresa Aerotech do Brasil
Soluções em Tecnologia Ltda ao Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2019. Informa que
a impugnante é única fornecedora dos equipamentos de raio x, marca Smiths
Detection, bem como única empresa credenciada e habilitada pelo fabricante a prestar
serviços de assistência técnica no Brasil. Diante de sua exclusividade para o
fornecimento da peça objeto do certame, entende que deveria ser adotada a previsão
do art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, para contratação direta por inexigibilidade de
licitação. Instrui seu pedido com certidão de exclusividade emitida pela fabricante
Smiths Detection (fls. 163-164) e requer a anulação do instrumento convocatório para
que seja promovida a contratação por inexigibilidade de licitação com fundamento no
art. 25, I, da Lei nº 8.666/93.

Às fls. 175-179, a Coordenadoria Jurídica (JFES-PAR-2019/00532),
inicialmente destaca a regularidade da representação da impugnante e a
tempestividade de suas razões impugnativas.

Quanto à exclusividade de fornecedor destaca que, a rigor, a ideia está
associada ao art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, no entanto, 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 e que a 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. Conforme 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].

Entende, assim, que 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.

Ressalta, ainda, outra questão que merece ser evidenciada que é o modo pelo
qual se comprova a exclusividade, melhor dizendo, o meio de prova da situação de
fornecedor ou prestador de serviço exclusivo, pois, conforme a parte final do inciso I do
art. 25 da Lei nº 8.666/93, 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,
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ou, ainda, pelas entidades equivalentes."

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

Assim, considerando 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 Impugnante, oferecer o produto
almejado no certame, sugere que a Impugnação da Aerotech do Brasil Soluções em
Tecnologia Ltda. deve ser conhecida e não provida

Decido.

Diante dos fundamentos expostos pela Coordenadoria Jurídica no parecer JFES-
PAR-2019/00532 (fls. 175-179), os quais acolho integralmente, conheço da impugnação
interposta pela empresa Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda (fls. 147-
156), mas nego-lhe provimento e mantenho os termos do Edital nº 38/2019.

Comunique-se com cópia do parecer JFES-PAR-2019/00532 da Coordenadoria
Jurídica (fls. 175-179).

 

[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

Vitória, 23 de outubro de 2019.

 

CRISTIANE CONDE CHMATALIK
Juíza Federal Diretora do Foro
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