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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO II 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01 – (...)EDITAL 

5. Certificado 

5.1. O fornecedor do software no Brasil deverá ser representante autorizado do fabricante. 

5.2. O fornecedor do software no Brasil deverá apresentar comprovação do seu suporte técnico através do 
Certificado de Distribuidor Premium. 

I. EXIGÊNCIA REVENDA AUTORIZADA / CERTIFICADO ESPECÍFICO  
1.  O Edital em análise exige em seus termos que apenas revendas/empresas autorizadas oficialmente 
pelo Fabricante e que forem Certificadas Premium, que poderão fornecedor o produto licitado. 

2.  Entretanto, essa exigência não encontra previsão na legislação que norteia os procedimentos 
licitatórios, a qual, inclusive, coíbe a prática de atos que sejam tendenciosos ou frustrem o caráter 
competitivo dos certames.  

3.  Ora, a consequência direta da exigência em comento é a limitação de participantes.  

4.  Não é possível exigir do licitante outros documentos/características/qualificação além daqueles 
elencados nos dispositivos legais que norteiam os procedimentos licitatórios. 

5.  Isso porque as exigências de habilitação nos processos licitatórios têm como parâmetro fundamental o 
art. 37, XXI, da Constituição Federal, que limita as exigências de qualificação técnica e econômica às 
‘indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’, com o objetivo evitar a restrição da 
competitividade do certame. 

6.  Ainda, aplicando de forma análoga, destaca-se que seguiram na mesma linha do acima disposto os 
entendimentos proferidos em Nota Técnica nº 03/2009 – SEFTI/TCU cujo objeto era firmar entendimento 
da Sefti sobre a regularidade de se exigir das licitantes credenciamento pelo fabricante. Vejamos. 
 

Entendimento I. Nas licitações para contratação de bens e serviços de tecnologia da 
informação, via de regra, não é requisito técnico indispensável à execução do objeto a 
exigência de que as licitantes sejam credenciadas pelo fabricante (Constituição Federal, art. 
37, inciso XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 30, inciso II, art. 56, arts. 86 a 88 e Acórdão nº 
1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3).  

Entendimento II. A exigência, em editais para contratação de bens e serviços de tecnologia 
da informação, de credenciamento das licitantes pelo fabricante, via de regra, implica 
restrição indevida da competitividade do certame (Lei nº 8.666/1993, art. 3º, § 1º, inciso I, art. 
6º, inciso IX, alíneas “c” e “d”, art. 44, § 1º; Lei nº 10.520/2002, art. 3º, inciso II e Acórdão nº 
1.281/2009 – TCU – Plenário, item 9.3) e atenta contra a isonomia entre os interessados 
(Constituição Federal, arts. 5º, caput, 37, inciso XXI e Lei nº 8.666/1993, art. 3º, caput). 

7.  Por todo o exposto, temos que a exigência em comento não está prevista em nenhum dos dispositivos 
que regulam a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a 
regularidade fiscal ou trabalhista, devendo, portanto, ser rechaçada. 

Está correto o nosso entendimento? 
 

RESPOSTA 01 – Esclarecemos que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade, 

da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos, 
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inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 2º 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, no qual está respaldado o presente Edital. 

Importante mencionar que a solicitação de certificação, não restringe a participação, visto que não se trata 

de um documento complementar a proposta comercial, tão quanto aos documentos complementares de 

habilitação, porém a empresa que venha a ser vencedora, deverá atender o Anexo I em sua totalidade. Tal 

exigência se faz necessária, tendo em vista que coíbe a participação de empresas que não sejam 

autorizadas a comercializar o objeto deste certame. Veja que esta entidade, não se restringe apenas o 

menor valor, buscando também qualidade e procedência dos serviços a serem contratados.  

Apesar de existirem entendimentos acerca deste tema, pode-se verificar que não é tema consolidado, uma 

vez que justificada a necessidade de tal solicitação, desde que pertinente ao objeto a ser licitado, ela 

torna-se possível. Nesta linha, importante trazer a inovação legislativa promovida pela Lei nº 12.462/11, a 

qual instituiu o RDC. A referida legislação trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de a 

Administração Pública, no caso de licitação para aquisição de bens: 

 

“solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo 

fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de 

licitante revendedor ou distribuidor” (art. 7º, inc. IV)”. 

 

Todavia, independente da legislação a ser seguida, nas contratações públicas, as exigências de 

qualificação técnica e econômica serão legítimas sempre que se demonstrarem indispensáveis para 

assegurar a satisfatória execução do contrato, de acordo com a Constituição Federal em seu inciso XXI do 

art. 37. 

Por fim, o entendimento da referida empresa não está correto. A simples comercialização do item, de 

forma ampla, não demonstra capacidade de implantação das soluções e atendimento aos requisitos do 

objeto. Portanto, deverá ser apresentado conforme se exige o instrumento convocatório no item “5. 

Certificado” do ANEXO I, no momento ao qual for solicitado. 

 

Curitiba, 24 de janeiro de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


