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

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: I – EXIGÊNCIAS INDEVIDAS    

EDITAL   

“4. Requisitos complementares para habilitação  

4.1 Documentos complementares técnicos:  

a) Apresentar declaração original ou cópia autenticada emitida pelo fabricante ou distribuidor, 

informando que a licitante é parceira credenciada para comercialização do produto/licenciamento da 

Suíte de Segurança de Endpoint ofertada no presente processo de licitação.”  

1. A exigência transcrita não encontra previsão no regulamento que norteia os procedimentos 

licitatórios do sistema S, a qual, inclusive, coíbe a prática de atos que sejam tendenciosos ou frustrem 

o caráter competitivo dos certames.   

2. Ora, a consequência direta das exigências em comento também é a limitação de participantes.   

3. Assim não é possível exigir do licitante outros documentos além daqueles elencados nos 

mencionados dispositivos legais.  

4. Ainda, utilizado por analogia, as exigências 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.  

5. Por todo o exposto, temos que as exigências em comento não estão previstas 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.   

6.Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da Legalidade, da Ampla Concorrência e da 

Isonomia, entendemos que, tendo em vista a afronta à legislação vigente, os itens do referido Edital, 

deve ser desconsiderada.    

Está correto o nosso entendimento?  

  

RESPOSTA 01: Não, o entendimento não está correto. A jurisprudência da Corte de Contas 

reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para 

editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. Nesse contexto tem-se que as 

licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

Salienta-se, 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/SENAI, no qual está respaldado o 

presente Edital. A solicitação constante em edital no item 4.1 a) do ANEXO II do edital, está 

legalmente prevista no Art. 12 do Regulamento de Licitações e Contratos SESI/SENAI, que diz o 

seguinte: CAPÍTULO V • DA HABILITAÇÃO - Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o 

disposto no Parágrafo único, ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme se estabelecer no 

instrumento convocatório, documentação relativa a: II) qualificação técnica: b) documentos comprobatórios de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação; (...) Ora, as declarações que são exigidas na fase de habilitação são 

documentos que prezarão pelo bom atendimento e cumprimento dos prazos que esta instituição 

estabelece. Não há motivos para que seja retirada essa exigência, visto que indispensável ao objeto 

a ser licitado, uma vez que garante a procedência e a garantia da prestação de um serviço 

devidamente autorizado. 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)”. Enfim, 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. 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2021. 
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