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Maceió (AL), 06 de janeiro de 2021. 
 
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL 
Pregoeiro(a)  
 
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 
 
A empresa PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 09.392.052/0001-25, com 
sede em Maceió – Alagoas, na Av. Com. Gustavo Paiva, 10 – Jacarecica - CEP: 
57.038-635, por seu representante legal, comparece respeitosamente perante Vossa 
Senhoria, para, com base no Art. 12, do Decreto Estadual nº 1.424/2003, bem como 
no item 11 do instrumento convocatório, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO em 
relação ao pregão em epígrafe. 
 
I - TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO 

 
A Impugnação ora apresentada está em consonância com a 

legislação pertinente à matéria de licitações públicas, inclusive, estando dentro do 
prazo legal instituído. 

 
Nesta seara, destacamos o teor do Art. 12, do Decreto Estadual nº 

1.424/2003, citado no Preâmbulo do edital do pregão em epígrafe, que estabelece 
que qualquer pessoa poderá impugnar o instrumento convocatório do pregão 
eletrônico até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 
portanto, o presente recurso é tempestivo, devendo o mesmo ser recebido e 
devidamente analisado. 
 
II – EFEITO SUSPENSIVO 
 

Requer, outrossim, a Vossa Senhoria o recebimento desta peça em 
efeito suspensivo, emitindo novo edital ausente dos vícios abaixo considerados, os 
quais se materializam como vícios insanáveis e enseja a anulação do certame pelas 
razões abaixo expostas.  
 
III – DOS MOTIVOS DETERMINANTES À REFORMA DO EDITAL E SEUS 
FUNDAMENTOS 
 

O presente certame foi constituído tendo a finalidade de registrar 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Outsourcing de impressão, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
Após meticulosa análise do instrumento convocatório nos deparamos 

com aspectos restritivos à competição, sem suporte legal, razão pela qual, vimo-nos 
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obrigados a formalizar o presente pedido de impugnação pelas razões a seguir 
expostas: 

 
VÍCIO 01 – No item 1 Especificação do Termo de Referência – Anexo 

I do edital– Exigência de declaração/carta do Fabricante - Cláusula Ilegal 
 
O regramento contido no item 1 especificação do Anexo I do edital – 

Termo de Referência estatui, in verbis: 
 
• Apresentar carta do fabricante, direcionada ao 
edital, informando que a empresa está apta 
tecnicamente e comercialmente, ainda citar que os 
modelos propostos são novos e estão em linhas de 
fabricação; 
 
Esta exigência contida no edital é absolutamente contrária ao 

mandamento constitucional registrado no Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, 
que assim estabelece: 

 
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; 
 
É comum o registro deste tipo de ilegalidade como condição de 

habilitação e o Tribunal de Contas da União já tem pacificado em sua jurisprudência a 
impossibilidade legal para este tipo de exigência. Por ser extremamente didático, 
reproduziremos abaixo um trecho do acórdão 2.404/2009 do TCU sobre o tema: 

“4.16 Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Contas, é indevida a 
exigência de carta de solidariedade do fabricante como condição de 
habilitação. A Decisão n.º 486/2000-Plenário contém determinação para que as 
entidades envolvidas não incluam a exigência, como condição de habilitação, 
de declaração de co-responsabilidade do fabricante do produto ofertado, por 
falta de amparo legal, além de constituir uma cláusula restritiva do caráter 
competitivo das licitações, por não ser, em princípio, uma condição 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações advindas dos 
contratos a serem celebrados. 
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É fácil perceber que a regra do edital é uma versão adaptada da 

prática anterior que consistia em criar exigência de “carta de solidariedade” do 
fabricante do equipamento em favor de um proponente. Em que pese não haver a 
utilização da expressão ”carta de solidariedade”, nem tampouco, como uma condição 
habilitatória, é evidente que para que seja possível o atendimento da regra contida no 
item 1 Especificação do Termo de Referência, Anexo I do edital, a participação de 
qualquer proponente dependerá da anuência do fabricante, mediante o fornecimento 
de uma carta e/ou declaração em seu favor. 

 
É exatamente isso que se mostra condenável e exige reparo, afinal, é 

uma restrição vedada pela Constituição Federal, pois esta regra é absolutamente 
restritiva, vez que a participação de qualquer particular nesta licitação dependeria de 
aprovação do fabricante dos equipamentos utilizados na prestação de serviços. 

  
Para que não reste qualquer dúvida em relação à restrição ora 

combatida, trazemos à lume mais um julgado do TCU que veda, de maneira ampla, 
esta prática, mesmo que não esteja inserida no contexto dos requisitos de habilitação. 
Veja-se o teor do Acórdão 532/2010 – Primeiro Câmara (Relação): 

 
Abstenha de incluir exigências, em atos convocatórios, para que as empresas 
licitantes apresentem declaração, emitida pelo fabricante do bem ou do serviço 
licitado, constando que o fornecedor (licitante) e revenda autorizada a fornecer 
tal objeto, uma vez que esse procedimento viola a Constituição Federal, art.37, 
XX I, e o art. 3o, § 1o, inc. I, da Lei no 8.666/1993. 
 
Portanto, esta exigência deve ser suprimida, sob pena de macular 

todo o procedimento licitatório. 
 

Por todo o exposto, resta evidenciado que as regras ilegais precisam 
ser suprimidas, pois não encontram respaldo legal, pelo contrário, chocam-se com os 
comandos constitucionais, bem como com os consolidades entendimentos do 
Tribunal de Contas da União, e por estes motivos, a empresa ora IMPUGNANTE 
dirige-se a V.Sas para requerer as correções acima detalhadas, a fim de que o 
processo licitatório em epígrafe não seja maculado pela ilegalidade, promovendo 
desperdício de recursos do erário, e consequentemente ensejando a 
responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelos atos ilícitos, seja por 
parte dos órgaõs de controle (interno ou externo), seja no âmbito judicial. 

Nestes termos, pede-se Deferimento. 
  
 
DAYANA DE LIMA MARIANO 
Gerente de Contas 


