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Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Departamento 
Regional no Estado de Alagoas (SENAC/AL). 

 
 

Licitação nº 850743 
Pregão Eletrônico nº 20/2020 
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de 
outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com 
impressões monocromáticas e coloridas. o contrato 
compreende a entrega, instalação, manutenção de 
equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas 
e coloridas), primeiro uso, incluso estabilizador e ainda a 
reposição de peças, suprimentos e toners, abrangendo 
software com respectivas garantias, instalação, suporte 
técnico, treinamento, manutenção, exceto papel, e tudo que se 
fizer necessário para o perfeito funcionamento dos serviços ora 
exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação 
do serviço, para todo o estado de Alagoas, nos locais 
determinados pelo Senac/AL. 

 

Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 40.849.143/0001-97, com sede na Rua Tomazina, nº 121, Loja 0000, Recife, Recife/PE 

(Doc. 01), vem, respeitosa e tempestivamente, por intermédio de seu representante legal ao final 

assinado, com fulcro nas disposições legais, em especial, do Decreto nº 10.024/19, da Lei nº 

8.666/93 e da Resolução Senac nº 958, de 18 de setembro de 2012 (Regulamento de Licitações e 

Contratos), apresentar Impugnação ao Edital, com alicerce nos fundamentos que serão adiante 

explorados. 

Desde já, registra-se que a elaboração da presente impugnação é ato imprescindível 

para assegurar a regularidade da licitação – sobretudo, no que diz respeito ao preceito da ampla 

competitividade, que postula sobre o inafastável dever da Administração Pública de garantir a 

participação do maior número de licitantes aptos à execução dos serviços licitados – constituindo-

se como instrumento necessário para evitar que reste o procedimento licitatório maculado por vício 

de ilegalidade e, por consequência, inequivocamente, sujeito à futura invalidação. 
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1. Da tempestividade. 
 

Ab initio, cumpre destacar que o item 21.1 do Edital Convocatório do Pregão em 

referência, em consonância com a legislação, estabeleceu a possibilidade de apresentar 

impugnação ao edital em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a sessão de abertura 

do Pregão. In verbis: 

 
21.1. Eventuais pedidos de impugnações relacionados com este Edital deverão ser 
enviados à Comissão Permanente de Licitação, informando-se o seu número, até o 
horário de 17h00min, até 03 (três) dias úteis antes da sessão de abertura, 
exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para o seguinte endereço: 
cpl@al.senac.br.  
 
Assim, uma vez que a data designada para a abertura da sessão pública do pregão foi 

o dia 08/01/2021 (sexta-feira), findar-se-á o prazo dos licitantes para impugnar as disposições do 

edital convocatório no dia 05/01/2021 (terça-feira), fazendo-se, portanto, plenamente tempestivo 

o presente instrumento. 

 

2. Das razões da impugnação: 

2.1. Da restrição à competitividade em razão da exigência de apresentação de carta do 
fabricante dos equipamentos. Violação a legalidade, competitividade e garantia da 
proposta mais vantajosa. 

 
Como cediço, incumbe à Administração Pública, na condução de todo e qualquer 

certame licitatório, a estrita observância da legislação pátria, em especial, no que diz respeito ao 

estabelecimento do mínimo possível de exigências, limitando-as às estritamente necessárias à 

garantia da boa execução contratual, a fim de possibilitar a ampla participação no certame e evitar 

mácula às suas finalidades precípuas. 

Dito isso, tem-se, in casu, que o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Anexo 

I do Edital do Pregão Eletrônico em comento traz, em seu item 1 – Especificação, planilha que 

contempla, dentre outras, a exigência de apresentação de carta do fabricante dos equipamentos 

informando a aptidão da empresa para a prestação do serviço licitado, nos seguintes termos: 
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Anexo I 
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
[...] 
• 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;  
 

Todavia, cumpre trazer a conhecimento que a exigência de certificação extrapola os 

limites contidos na Lei 8.666/93 para qualificação técnica dos licitantes, configurando injustificada 

e grave restrição à ampla participação dos interessados no certame e caminhando na contramão 

dos princípios da legalidade, da competitividade e da garantia da proposta mais vantajosa, 

resguardados pelos regramentos que se impõem pela legislação que rege a matéria de licitações 

e contratos administrativos e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC (Resolução 

Senac nº 958, de 18 de setembro de 2012). 

Em corroboração ao que se afirma, traz-se à memória, em primeiro, que a 

Constituição Federal, em seu artigo 33, inciso XXI, estabelece que os processos licitatórios 

somente devem permitir as exigências de qualificação técnica e econômica que se façam 

indispensáveis ao devido cumprimento do objeto contrato e das obrigações que dele decorram. 

Cumpre elucidar que o objetivo constitucional é resguardar a competividade do certame – 

impedindo que exigências de cunho restritivo ou desnecessário afastem licitantes interessadas e 

capacitadas deixem de participar da licitação – e proporcionar o alcance da proposta efetivamente 

mais vantajosa. 

No mesmo sentido da disposição constitucional, o Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAC (Resolução Senac nº 958, de 18 de setembro de 2012) impõe, em seu artigo 

2º, contido no Capítulo I – Dos Princípios, a finalidade de garantia do alcance da proposta mais 

vantajosa e a observância, dentre outros, dos princípios da legalidade e da igualdade, contemplando 

vedação expressa à frustração do caráter competitivo do certame. In verbis: 

 
Art. 2º – A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o Senac 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 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, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter 
competitivo. 

(Grifos acrescidos) 
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Posto isto, conclusão óbvia é a de que todas as disposições do mesmo Regulamento, 

assim como a conduta do SENAC, devem se pautar pela estrita e inarredável obediência aos 

mencionados princípios. 

Nesta esteira, tem-se que, ao tratar da qualificação técnica dos licitantes, o 

regulamento estabeleceu o requisito de comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Tal 

exigência, contudo, encontra limite justamente nos princípios postos, de modo que não se 

permite a imposição de requisitos de qualificação técnica que extrapolem o essencial para 

demonstração da qualificação e, logo, capazes de promover o afastamento de interessados e o 

cerceamento da competitividade. 

No presente caso, tem-se que a exigência de apresentação de “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” extrapola as limitações 

que são impostas pelos preceitos a que se encontra o SENAC submetido – especialmente, porque 

a demonstração de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – nos exatos termos do que postula 

o Regulamento – à observância da competitividade e do alcance da proposta mais vantajosa, de 

modo que são os atestados de capacidade técnica plenamente suficientes a evidenciar a 

qualificação técnica do licitante. 

Frise-se que não somente inexiste justificativa plausível para a exigência contra a qual 

se insurge, como esta representará grave impedimento à participação de diversas empresas com 

especialização, capacitação e experiência na execução do objeto licitado – o que, além de não ser 

vantajoso à própria entidade que deflagrou o processo licitatório, representará grave afronta aos 

preceitos basilares a que está submetida e, por consequência, eivará de vício de nulidade o certame 

e a eventual contratação – que, inevitavelmente, restarão passíveis de futura anulação. 

Em complemento a todo o exposto, imperioso rememorar que a Lei nº 8.666/93, 

responsável por reger as licitações e contratos administrativos e parâmetro no presente caso, ao 

estabelecer os requisitos necessários à qualificação técnica dos licitantes, no seu artigo 30, caput, 

impõe que tais requisitos devem limitar-se aos previstos nos incisos e parágrafos que integram o 
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referido artigo – não contemplando, dentre o seu rol taxativo, qualquer alternativa em que se 

enquadre a carta do fabricante, bem como contemplando tão somente o atestado de capacidade 

técnica como documento capaz de comprovar a aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. In 

verbis: 

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

(Grifos acrescidos) 
 
Lembra-se que a lei guarda consonância com a Carta Magna de 1988, a que todo e 

qualquer procedimento licitatório está sujeito, buscando resguardar a ampla participação – 

assegurando o direito dos particulares e o tratamento destes de forma isonômica – e a segurança 

da contratação mais vantajosa. 

No mesmo sentido, destaca-se que a Lei nº 8.666/93 postula, ainda, que é vedado o 

estabelecimento de cláusula capaz de comprometer a competividade o certame, consoante muito 

bem consignado através do artigo 3º, caput e § 1º, inciso I, refletindo os preceitos contidos no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC: 

 
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 
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vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
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;   

(Grifos acrescidos) 
 
Em licitações, impõe-se, assim, o dever de estabelecer o mínimo de exigências 

licitatórias possível, atendo-se ao fundamental a evidenciar a qualificação do licitante. Como bem 

leciona Marçal Justen Filho1: 

 
"Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no tocante 
à qualificação técnica. Observe-se que a natureza do requisito é incompatível com 
disciplina precisa, minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de 
remeter à avaliação da Administração a fixação de requisitos de habilitação técnica. 
Essa competência discricionária não pode ser utilizada para frustrar a vontade 
constitucional de garantir o mais amplo acesso a licitantes, tal como já exposto 
acima. A administração apenas está autorizada a estabelecer exigências aptas 
a evidenciar a execução anterior de objeto similar.[...]  
o intérprete/aplicador tem de considerar que o processo de produção normativa, 
disciplinado pela Constituição, orienta-se pelo princípio da restrição mínima 
possível. A Constituição não defere ao administrador a faculdade de, ao 
discriminar as condições de habilitação, optar pela maior segurança possível. 
Como já se afirmou acima, a Constituição determina que o mínimo de segurança 
configura o máximo de restrição possível. [...] 
O excesso infringe a sistemática constitucional acerca da universalidade de 
participação em licitações” 

(Grifos acrescidos) 
 
Em consonância com tudo o que se expõe, no intuito de tornar ainda mais evidente 

o completo descabimento da exigência impugnada, cumpre colacionar o precedente consignado 

através de acórdão exarado pelo E. Tribunal de Contas da União – TCU, no dia 05/02/2020, 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5ª.ed. São Paulo. Dialética. 
1998, p. 309 
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oportunidade em que restou reconhecida a restrição à competitividade decorrente de exigência de 

declaração do fabricante como requisito de habilitação. In verbis: 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA 
PRÉVIA. DILIGÊNCIAS. IRREGULARIDADES. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. 
EXIGÊNCIA INDEVIDA DE DECLARAÇÃO OU CARTA DO FABRICANTE COMO 
REQUISITO DE HABILITAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFICIENTES. AUSÊNCIA DE 
HARMONIZAÇÃO DO EDITAL COM O PDTI. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA 
PERMISSÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS/ENTIDADES 
NÃO PARTICIPANTES (CARONAS). ANULAÇÃO DO CERTAME, COM POSSIBILIDADE DE 
APROVEITAMENTO DOS ATOS REGULARMENTE PRATICADOS. CIÊNCIA. 
ARQUIVAMENTO. (TCU - RP: 03704220190, Relator: VITAL DO RÊGO, Data de 
Julgamento: 05/02/2020, Plenário) 

(Grifos acrescidos) 
 
Salienta-se que o precedente acima transcrito serviu à reafirmação do 

posicionamento assente do E. TCU sobre o assunto, já evidenciado na análise de casos anteriores e 

semelhantes. Exemplo disso é o teor do Acórdão 2613/2018, através do qual postulou-se que: 

 
"A exigência de declaração do fabricante atestando que a licitante está autorizada 
a comercializar os seus equipamentos e capacitada a prestar o suporte técnico 
necessário, como requisito de habilitação, somente é admitida em casos 
excepcionais, quando for imprescindível à execução do objeto, situação que deverá 
ser tecnicamente justificada no processo licitatório." (Acórdão: 2613/2018 - Plenário. 
Data da sessão: 14/11/2018. Relator: Vital Do Rêgo).  

(Grifos acrescidos) 
 
Cristalino, portanto, o caráter restritivo de tal condição de qualificação técnica. 

Simultaneamente a isso, tem-se que a legislação ampara a utilização de outras ferramentas 

plenamente suficientes à comprovação da aptidão das licitantes, tais como a apresentação de 

atestado de capacidade técnica – perfeitamente suficiente para garantir a segurança técnica e 

jurídica da contratação – o que corrobora a inexistência de qualquer justificativa para a manutenção 

da exigência da carta em comento. 

Destarte, cristalina a imprescindibilidade de retirada da restrição contida na tabela 

do item 1 do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Anexo I do Edital, qual seja, 

especificamente, a exigência de apresentação de “carta do fabricante, direcionada ao edital, 
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informando que a empresa está apta tecnicamente e comercialmente, ainda citar que os 

modelos propostos são novos e estão em linhas de fabricação”. Do contrário, estar-se-á 

incorrendo em grave afronta aos preceitos que devem nortear as licitações e contratações 

públicas, maculando de vício o certame e o eventual instrumento que dele venha a se firmar e, 

por fim, sujeitando-os a posterior e inarredável anulação. 

 

3. Dos pedidos. 
 

Diante de tudo o que se expôs, vem a Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda., 

respeitosamente, pleitear pelo integral deferimento desta impugnação, no sentido de 

promover-se a exclusão da exigência de comprovação de apresentação de carta emitida pelo 

fabricante dos equipamentos, constante no item 1 do Memorial Descritivo e Especificações 

Técnicas, Anexo I do Edital – haja vista que inexiste previsão legal que a ampare e que, portanto, 

a sua manutenção é ilegal e desarrazoada e culmina em frustração ao caráter competitivo do 

certame. 

Por fim, este impugnante informa que, caso não se dê o necessário provimento 

às suas irresignações e não sejam tomadas as medidas cabíveis para retificação da 

irregularidade apontada, procederá com as alternativas necessárias para reparar as flagrantes 

violações às leis e aos princípios que regem as licitações, valendo-se de providências junto ao 

Tribunal de Contas e ao Poder Judiciário, o que espera não ser necessário. 

 

 
 
 
 
 

Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda. 
CNPJ nº 40.849.143/0001-97 

Luiz Carlos Pires de Souza 
Diretor Comercial 
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