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ESCLARECIMENTO Nº 5  

Prezados(as), 

 

Em atenção aos questionamentos quanto o Instrumento Convocatório Pregão 

Eletrônico nº 19/2020, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática 

(Notebooks Ultrafinos), trazemos o seguinte esclarecimento: 

 

Empresa: Fausto Morati Licitações - Jurídico 

 

Pergunta 1: “Edital exige: 

  

“3. DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.1 A LICITANTE interessada deverá apresentar declaração do FABRICANTE, 

direcionada ao 

SENAC-DF, referente a este processo, em papel timbrado, comprovando: 

i. Que prestará garantia dos equipamentos durante a vigência do contrato, conforme 

exigências descritas no item 8 deste anexo, sendo que, a assistência técnica dos 

ativos será de sua responsabilidade, inclusive todos os custos, e será prestada por 

Rede de Assistência Técnica Autorizada do FABRICANTE;" 

  

A exigência de carta do fabricante é demais severa e restringe a participação, o que gera a 

violação dos princípios da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa a 

Administração, conforme entendimento do TCU Decisão 486/2000 e Acórdãos 808/2003, 

1670/2003, 1676/2005, 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenário; 2404/2009, 

da 2ª Câmara, 847/2012 Plenário, Acórdão nº 1.350/2015 - Plenário TCU e mais recentemente 

o Acórdão  224/2020 também do TCU, somente sendo cabível em casos excepcionais, 

devidamente justificados no seio do processo. Ainda, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor, tal exigência seria inócua em face do art. 18 do CDC, que estabelece a 

responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor de produtos. Assim entendemos que 

simples declaração do licitante arrematante será suficiente para atender a referida exigência. 

Está correto nosso entendimento?” 

 

Resposta: Conforme apresentado pela área jurídica e reafirmado pela área técnica deste Senac-

DF, o procedimento de contratação do mesmo é regido pelo Regulamento de Contratos e 

Licitações (Res. 958/2012, com alterações posteriores). Este estabelece a possibilidade de 

exigência de "documentos comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
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e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação" (art. 12, II, 

"b"). Informo também que o Senac não se submete às disposições específicas da Lei de 

Licitações (Lei nº 8.666) ou da Lei do Pregão (Lei 10.520), tampouco aos decretos que as 

regulamentam, mas apenas aos princípios da licitação. 

Desta forma, visando inibir os riscos, diminuir custos e impactos para o orçamento, a entidade 

licitadora previu tal exigência editalícia a fim de ter o pronto atendimento do Fabricante para 

devida prestação dos serviços educacionais que esta Entidade tem por objetivo institucional. 

Sendo assim, o item 3 (DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES) do edital deverá ser atendido 

em sua plenitude. 

 

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020 

Comissão Permanente de Licitação 
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