IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Pregão Eletrônico Nº 02/2022
Protocolo Eletrônico nº. 002/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de equipamentos e programas de
informática (microcomputadores, notebooks, offices e windows server), e equipamentos de
comunicação (datashow – projetor multimídia) para atender às necessidades da sede do Senar
Administração Central em Brasília/DF, conforme condições, especificações e quantitativos
constantes do Termo de Referência.

I – DOS FATOS
Trata-se da análise da impugnação ao Edital interposta tempestivamente, motivada e
por isso conhecida, pela AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.143.803/0001-10, com sede na Rua Porto Alegre, Nº 307, Sala
102, Bairro Nova Zelândia, Serra/ES, por intermédio do representante legal, Sr. Tiago José
Caumo.
II – DO PLEITO
Em suas razões de impugnação o seu postulante requer: “1) Retirar do edital a exigência
de carta de solidariedade e/ou declaração de fabricante ou ainda a condição de ser revenda
autorizada de fabricante das especificações do termo de referência; 2) Que a referida exigência
seja declarada pelo próprio Licitante;
III - DO EXAME DA IMPUGNAÇÃO PELA CPL
1. Preliminarmente, a CPL ressalta que as licitações do SENAR - entidade de personalidade
jurídica privada, sem fins lucrativos, não compõe a administração pública, direta ou indireta, não
estão submetidas aos ditames da Lei nº 14.133/21 e demais legislações correlatas, mas tão
somente aos princípios gerais que se encontram carreados na norma de regência –
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. Acerca do assunto, podemos destacar a
decisão proferida em 04/04/18 pelo Ministro GILMAR MENDES no Mandado de Segurança nº
33.442/DF, impetrado pelo SENAC no STF, cujo trecho transcrevemos abaixo:
“Feitas essas considerações, conclui-se que as entidades do “Sistema S”
desenvolvem atividades privadas incentivadas e fomentadas pelo Poder Público,
não se submetendo ao regramento disciplinado pela Lei 8.666/93. Tendo em
vista a autonomia que lhes é conferida, exige-se apenas a realização de um

procedimento simplificado de licitação previsto em regulamento próprio, o qual
deve observar os princípios gerais que regem a matéria”.

2. Quanto ao mérito, a razão não assiste à empresa impugnante. A exigência de carta de
solidariedade e/ou declaração de fabricante ou ainda a condição de ser revenda autorizada de
fabricante se faz necessária, máxime, para assegurar o cumprimento da garantia no formato onsite, que só pode ser prestada por empresa credenciada. Problemas anteriores com aquisições
de equipamentos de fornecedores não autorizados/não credenciados, que não conseguiram
cumprir integralmente e de forma eficiente a devida garantia e suporte técnico dos equipamentos
fornecidos nos levaram a exigir o documento questionado.
3. Por todo exposto a CPL CONHECE da impugnação interposta pela empresa por ser oportuna
e tempestiva, para no mérito, NEGAR-LHE ACOLHIMENTO, mantidas as condições dispostas
no Edital e seus anexos.
Brasília, 25 de Março de 2022.

George Macêdo Pereira
Pregoeiro

