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A Dra. Aline Brito 

AO SENHOR PREGOEIRO DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nª 02/2022. 
Ofício: 2022/CONNECT/01 
A Dra. Aline Brito 

A CONNECT GLOBAL IT SERVICES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.367.537/0001-50, com sede na Rua das Bromélias, nº 42, Ipes, Cajamar - SP, neste 
ato representada por seu representante legal, Carlos Henrique Machado Santos, vem, 
por meio do presente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao presente edital de licitação 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Considerando que a abertura do certame está prevista para o dia 14/07/2022 e 

que o prazo máximo para impugnar é de 2 (dois) dias antes da data fixada para 

realização do certame, resta comprovado que a presente impugnação é tempestiva, 

merecendo a mesma ser conhecida, analisada e respondida, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1o do art. 113, da Lei 8666/93. 

 

II – DOS FATOS 

 
A presente impugnação tem como objetivo afastar do presente certame 

exigências técnicas feitas que extrapolam diploma legal, com intuito, inclusive, de evitar 
que ocorra restrição desnecessária de possíveis e capacitados competidores, obstando 
a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA, considerando que as exigências 
ora impugnadas são ilegais, senão vejamos: item 10.6.1.3.1 da qualificação técnica do 
edital. 

” 11 – DO REGISTRO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS

  

11.1. Para registro e resolução das ocorrências relacionadas aos 

produtos adquiridos, durante o período de garantia correspondente 

a 36 (trinta e seis) meses, a CONTRATADA deverá oferecer 

atendimento por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica. 

Sem prejuízo desse serviço a ser prestado pela CONTRATADA, a 

FACULDADE também poderá utilizar de suporte eventualmente      

disponibilizado pelo fabricante dos produtos durante o período de 

garantia - na hipótese de a garantia advir do próprio fabricante dos 

produtos. A CONTRATADA deverá ser credenciada junto ao 

fabricante dos produtos adquiridos e habilitada a prestar os 

serviços de Suporte e Assistência Técnica.  

 

11.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir 
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do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC), 
a CONTRATADA deverá apresentar à FACULDADE DE DIREITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO: 
III. Comprovação de que tem autorização, credenciamento, 
habilitação ou parceria formal com o fabricante para prestar os 
serviços técnicos de garantia exigidos no presente Termo.” 

 

 A exigência de 

CREDENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/PARCERIA/DECLARAÇAÃO JUNTO AO 

FABRICANTE fere o caráter competitivo do certame, uma vez que deixa ao arbítrio do 

fabricante do equipamento ou solução a prerrogativa para escolher quais empresas 

serão suas parceiras, podendo o benefício ser garantido a algumas delas em detrimento 

de outras. Ademais, a Administração Pública direta ou Indireta não deve interferir nas 

negociações comerciais entre fabricante e o comerciante (potencial licitante), já que a 

relação entre eles se funda em regras do direito civil ou empresarial, a depender do caso. 

 

Por exemplo, em se tratando de cabos da Furukawa, a fabricante teria a 

prerrogativa de escolher quais empresas trabalhariam como suas assistências técnicas 

mediante requisitos próprios, o que significa dizer, consequentemente, quais empresas 

estariam aptas a participar deste tipo de licitação. Para além do exposto, o fato de a 

licitante não ser credenciada junto ao fabricante não significa, em hipóteses alguma, que 

não haja a expertise necessária para a execução do contrato, primeiro que para a 

comprovação da experiência em serviço similar se exige o atestado de capacidade 

técnica, segundo porque o edital em epígrafe já exige as certificações necessárias aos 

profissionais que estarão envolvidos no projeto. 

 

Se a lógica sugerida pelo certame tivesse sentido prático, o profissional em vez 

de se graduar em sistema de informação, engenharia de telecomunicação e afins, 

deveria se graduar junto a fabricante da tecnologia. Nesse sentido, conforme se verá a 

seguir, esse tipo de exigência é terminantemente vedada pela jurisprudência dos Órgãos 

de Controle, fere os mais variados ramos do ordenamento jurídico pátrio, em especial 

os princípios norteadores do processo licitatório, conforme se observa na fundação legal 

a seguir. 

 

 III – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

A) DA LIMITAÇÃO À COMPETITIVIDADE  

 

A exigência ora vergastada limita o caráter competitivo e cerceia o direito de 

participação dos licitantes, afronta a Constituição Federal, a Lei Geral de Licitações e a 

Lei Federal que dispõe sobre a modalidade pregão, senão vejamos: 

 

Art. 37 da CRFB/1988 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de LEGALIDADE, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados 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.   

 

Art. 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.     

 

I -  admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o               seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 

disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3º  da Lei no 8.248, 

de 23 de outubro de 1991;                    

   

Nesse sentido, face ao Princípio da Competitividade, em síntese, quanto maior o 

número de licitantes, maiores as chances de que a Administração obtenha preços 

menores. A publicação do edital de forma abrangente, a não inclusão de exigências 

desnecessárias e restritivas no edital e a interpretação de suas normas no sentido de 

garantir a ampliação da disputa entre os interessados, desde que não se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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comprometa o interesse público, são exemplos práticos de adoção do princípio. Serão 

inadmissíveis quaisquer medidas que, injustificadamente, venham a frustrar o 

caráter competitivo das licitações, assim como, a Administração Pública deverá 

sempre se pautar pelos princípios basilares que a rege, notadamente, o princípio da 

legalidade, não sendo, portanto, razoável, que o edital ora impugnado faça exigências 

sem previsão legal, divorciado, inclusive, do disposto na nossa Carta Magna de 1988. 

 

Nesse sentido, vejamos algumas das decisões proferidas pelo TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

acerca da exigência de carta/declaração/certificação do fabricante do fabricante: 

 

1) SÚMULA Nº 15 DO TCE/SP 

 

Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer 

documento que configure compromisso de terceiro alheio à 

disputa. 

 

18 TC-001342/989/12 

 

1.4, alínea “e”, e item 17.1 do Anexo I do Edital, de apresentação, 

pelas licitantes, de declaração do fabricante específica para 

essa licitação, autorizando a comercialização do produto 

ofertado e a prestar os serviços de garantia exigidos. 

 

Acrescente-se, ainda, a exigência contestada na presente 

Representação, relativa ao contido no item IV, subitem 1.4, alínea 

“e”, do Edital, A QUAL ENTENDO CONFIGURAR 

COMPROMISSO DE TERCEIRO ALHEIO À DISPUTA, 

INFRINGINDO A SÚMULA 15 DESTE TRIBUNAL. 

 

2) TCU. ACÓRDÃO 1729/2008 – PLENÁRIO. MINISTRO 

RELATOR VALMIR CAMPELO. DOU 22/08/2008 

 

Para habilitação de licitantes em pregão eletrônico, deve ser 

exigida, exclusivamente, a documentação disposta no art. 14 do 

Decreto nº 5.450/2005. Dessa forma, indiscutível é a falta de 

amparo legal para exigência de DECLARAÇÃO DO 

FABRICANTE do produto, o que conduz à anulação do 

processo licitatório. 

 

3) ATA 41/2005 - PLENÁRIO, SESSÃO 19/10/2005, APROVAÇÃO 

26/10/2005, DOU 27/10/2005, PÁGINA O, MINISTRO RELATOR 

VALMIR CAMPELO) "ACÓRDÃO 216/2007 - PLENÁRIO 
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-se de requerer comprovação de que o concorrente é 

CERTIFICADO PELO FABRICANTE do item ofertado ou 

declaração de solidariedade do fabricante para com o licitante 

no tocante à garantia do bem, por se mostrar restritivo à 

competição;   

 

Abstenha-se de fixar exigência de DECLARAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE do fabricante do produto ofertado, como 

condição de habilitação ou de classificação, por falta de amparo 

legal e por constituir restrição ao caráter competitivo, consoante 

entendimento desta Corte de Contas, consubstanciado na Decisão 

486/2000-Plenário, 

 
REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE SOBREPREÇO, DE 
CERCEAMENTO À COMPETITIVIDADE E DE 
DIRECIONAMENTO DAS LICITAÇÕES. CONCESSÃO DE 
MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A LICITAÇÃO EM 
ANDAMENTO E NOVAS CONTRATAÇÕES RELACIONADAS À 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. OITIVAS. REPRESENTAÇÃO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA 
ANULAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE 
APARTADO PARA EXAME DAS CONDUTAS DOS 
RESPONSÁVEIS. 

 Acórdão 1731/2008 Plenário  

“No entender deste Tribunal, a Administração Pública deve ater-

se ao rol dos documentos elencados nos arts. 27 a 31 da Lei 

de Licitações, não sendo licita a exigência de nenhum outro 

documento que não esteja ali apontado (Decisão no 202/1996 - 

Plenário, Decisão no 523/1997 - Plenário, Acórdão no 1.602/2004 

- Plenário, Acórdão no 808/2003 - Plenário) considerando que a 

carta de solidariedade não integra a relação de documentos 

dos artigos mencionados, não se contempla a possibilidade 

de sua exigência.  

 

A área técnica alega preocupar-se com a criação de mecanismos de 

proteção que garantam a Administração a prestação eficiente dos 

serviços contratados. Contudo, não e possível o 

estabelecimento de exigências adicionais, além das previstas 

em lei. 

 

Existem outros meios para assegurar o cumprimento das obrigações 

pactuadas, como a possibilidade de se pontuar a referida garantia 
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na licitação tipo técnica e preço, como já mencionado, ou a 

exigência de garantia para a execução contratual, conforme o art. 

56 da Lei de Licitações, ou ainda a estipulação de multa contratual. 

 

Ademais, como mencionado no Acórdão nº 1.670/2003 - 

Plenário, já existe a previsão legal de responsabilidade do 

fabricante no próprio Código de Defesa do Consumidor (Lei 

no 8.078/90), em seus artigos 12 e 18, a seguir transcrito, que 

protege a Administração Pública contra eventual prejuízo pelo não-

cumprimento fiel do objeto contratado. Assim, não há 

necessidade de se estabelecer tal exigência nos editais de 

licitação, pois, além de ser desnecessária, restringe o caráter 

competitivo do certame licitatório.  

 

As exigências técnicas de caráter técnico-profissional ou 

operacional não devem ser desarrazoadas com claro intuito de 

comprometimento do caráter competitivo do certame. 

 

Este é o entendimento do TCU - Acórdão nº 1942/22009, Relator 

Ministro André Luiz de Carvalho: Tais exigências, sejam elas de 

caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não 

podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter 

competitivo do certame. 

 

Daí o teor da súmula nº 263/2011 do TCU: 

 

Para comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada simultaneamente às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com 

a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

 

Assim, o caráter competitivo é ineliminavelmente ínsito à própria essência da 

licitação. A preservação deste caráter não assegura apenas o direito dos 

administrados interessados em participar da licitação, mas também, e, 

principalmente, resguarda o interesse público, pois, se comprometida, restringida ou 

frustrada a competitividade, estará fatal e automaticamente eliminada a probabilidade de 

se obter, com a licitação, a solução mais adequada para satisfazer a necessidade pública 

ensejadora da licitação. O comprometimento, a restrição ou a frustração do caráter 

competitivo da licitação resultará em desvio de finalidade, pois sem a normal e 

necessária competição a finalidade jamais será atingida. 
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Com essas considerações, resta evidente que tais cláusulas restringem o caráter 

competitivo do certame, fazendo exigência incompatível com o ordenamento jurídico 

sobre o tema, devendo ser retirada do presente edital de licitação que ora se impugna. 

 

B) DA RESPONSABILIDADE QUANDO É VERIFICADA A LIMITAÇÃO DA 

COMPETITIVIDADE E DIRECIONAMENTO DO CERTAME. 

 

Sob esse enfoque, oportuno destacar que O DIRECIONAMENTO EM 

CERTAMES LICITATÓRIOS É ASSUNTO DIUTURNAMENTE TRATADO PELO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, que em sua função maior de fiscalizador da 

atividade administrativa, já decidiu reiteradas vezes a respeito do assunto. Nesse 

espeque, vale trazer à baila um de seus julgados sobre a matéria, in verbis: 

 

“(...) 9. Postos esses fatos, em especial os que demonstram 

possibilidade de direcionamento da concorrência em tela, é de 

reconhecer o fumus boni iuris nas ponderações apresentadas 

pela Unidade Técnica. De notar que o prosseguimento do 

certame poderá causar prejuízos ao Erário, haja visto que, em 

princípio, o edital não observa os princípios da seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração e da isonomia 

entre os licitantes, uma vez que há indícios de favorecimento à 

empresa Politec Ltda. Ressalta-se, adicionalmente, o elevado valor 

envolvido – cerca de R$ 8.670.000,00 ( oito milhões, seiscentos e 

setenta mil reais).” ( Decisão 819/2000 – Plenário)  

 

“Assim, em suma, observamos que não foram suficientemente 

ilididos os questionamentos em tela, podendo-se CONCLUIR 

PELA RESPONSABILIDADE DA PRESIDENTE (COMO DE 

TODOS OS MEMBROS) DA CLP, POR AGIR DE FORMA AO 

MENOS OMISSIVA, PERMITINDO QUE HOUVESSE O 

DIRECIONAMENTO, OS SOBREPREÇOS E O 

FAVORECIMENTO QUESTIONADOS. POR ISSO, SUJEITA-SE 

A RESPONSÁVEL À MULTA PREVISTA NO ART. 43, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 8.443/92, NA PROPORÇÃO, 

OPINAMOS, DE 15% ( RI-TCU, ART. 220, INC. III).”(ACÓRDÃO 

N° 105/2000 – TCU – PLENÁRIO AC-0105-20/00- P)” 

 

Quanto à AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE 

CONTAS, no caso de possível direcionamento, colacionamos a decisão n° 153/98, in 

verbis:  

 

“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, 

DECIDE: 3. Considerando os indícios descritos de 

direcionamento da aludida licitação; e que tal procedimento 

licitatório não se conformaria à atual política de contenção de 
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gastos impostos à Administração Pública, solicita que este Tribunal 

se digne a:  

a) liminarmente, determinar ao Ministério da Justiça a suspenção do 

mencionado procedimento licitatório, uma vez que a matéria indica 

a abertura de propostas para o dia 11 do mês corrente;  

b) determinar, com fulcro no art. 41, inciso II, também da Lei n° 

8.443/92, a realização de inspeção no Ministério da Justiça, com 

vistas ao cumprimento dos misteres supra- assinalados e, se for o 

caso, identificar os responsáveis pelos atos eventualmente 

irregulares.  

 

5. Em resposta à diligência desta Secretaria, por meio do ofício n° 

68/SE/MJ, de 03/02/98 (fls. 12), o MJ prestou as seguintes 

informações: a) os atos referentes ao processo licitatório da 

Tomada de Preços n° 12/97 foram suspensos por intermédio da 

Portaria do Gabinete do Ministtro/MJ n° 1.215, de 02/12/97 (fls.14);  

b) a mesma Portaria desconstituiu a Comissão Permanente de 

Licitação, dispensando os seus membros;  

c) Comissão de Avaliação, constituída mediante Portaria do 

Gabinete do Ministro/MJ, de 18/12/97, (fls. 16) para analisar a 

matéria, concluiu pela existência de irregularidades na 

licitação que comprometeriam todo o procedimento até então 

praticado. 

 

Inclusive, não é demais lembrar, Mui Digno Pregoeiro, que o ordenamento pátrio 

está repleto de dispositivos que disciplinam a responsabilização de eventuais 

responsáveis da disputa por: 

 

A) IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES INDEVIDAS À AMPLA CONCORRÊNCIA;  

b) elaboração imprecisa de editais e  

C) INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE DENOTAM O DIRECIONAMENTO DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.  

 

Dando respaldo a esse poder de cautela, ordena-se que os agentes 

administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos das licitações, além 

das sanções próprias administrativas previstas, "SUJEITAM-SE À 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL". 

 

Conforme explicitado, os fundamentos técnicos e jurídicos que fundamentam a 

presente peça têm o supedâneo necessário para direcionar esta r. autoridade à 

retomada da lisura do processo, com o restabelecimento da isonomia.  

 

IV- DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, com fulcro na legislação aplicável e na jurisprudência 

consolidada sobre o tema, requer seja a presente impugnação seja conhecida e julgada 
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PROCEDENTE, COM A RETIRADA DO ITEM 11.1 e 11.1, III DO PRESENTE 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, evitando a judicialização da matéria ante ao 

vasto entendimento jurisprudencial. 

 

Caso Vossa Senhoria mantenha a exigência vinculada ao edital, o que se tão 

somente pelo apreço ao debate, requer a imediata remessa, processamento e o envio 

destas razões para a autoridade superior. 

 

 

Carlos Henrique Machado Santos 

 

 

Cajamar, 11 de julho de 2022 
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