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Protocolo: 15421/2018 Edital: 846/2018 

Objeto: AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 E 48 PORTAS 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por item 

Abertura 09/11/2018 

 

Impugnante: IDATA DISTRIBUIDORA LTDA 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa IDATA DISTRIBUIDORA LTDA no dia 01 de 

novembro de 2018 as 14h34min em meio eletrônico.  

2. 

DAS RAZÕES 

Alega a Impugnante que a solicitação de carta emitida pelo fabricante, prevista no item 4 do Anexo II do 

Edital, restringe a competitividade no certame, visto que deixa ao arbítrio do fabricante indicar quais 

empresas serão representantes da marca ou produto. Solicita que esta entidade abstenha-se de exigir tal 

documentação no presente processo. 

3. 

DO RELATÓRIO 

Em que pese as alegações apontadas pela Impugnante, cumpre mencionar que tal exigência se faz 

necessária, tendo em vista que coíbe a participação de empresas que não sejam autorizadas a 

comercializar o produto aqui solicitado. Veja que esta entidade almeja o menor valor e sobretudo a 

garantia e procedência do equipamento, uma vez que a busca pela proposta mais vantajosa não se 

restringe apenas ao valor. 

Importante mencionar ainda que, caso a proponente seja autorizada a revender/distribuir tal 

equipamento, não há qualquer óbice à fabricante em emitir uma carta/declaração informando que o 

mesmo pode revender/distribuir seu produto. 

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). 

 

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. 

Dessa forma, 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 aquisição de um equipamento 



 
 
 

 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 846/2018 
 

 
 

 

2 / 2

devidamente autorizado. 

4. 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito a julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a exigência editalícia prevista no Item 4 do Anexo II do Edital de 

Pregão Eletrônico nº 846/2018. 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

 

Curitiba, 08 de novembro de 2018. 

 
CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  

GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 

Ciente. De acordo. 

 

Nadia de Jesus dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 
Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 
Comissão de Licitação 

 
  

  

  

 
 


