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Ofício nº 303/2017 CRCRJ-CPL 

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2017. 

 

 

A Senhora  

Marina Nova da Costa Mendes 

Vixbot Soluções em informática Ltda - EPP 

SAAN Quadra O1 no 1035 – Parte “B” – Zona Industrial – Brasília - DF 

70.632-100 – Distrito Federal – Brasília 
 

 

Assunto: Pedido de impugnação ao edital PE025/2017. 

   

 

Senhora sócia, 

  

 

1.  Em resposta à impugnação protocolizada em 25 de julho do corrente, 

relativa ao Pregão Eletrônico 025/2017 – Aquisição de equipamentos de informática, 

vimos por intermédio do presente informar a V.Sa. a decisão deste CRCRJ pelo 

indeferimento da mesma, consubstanciada nos esclarecimentos que seguem abaixo, 

sendo mantida a data de abertura das propostas do Pregão no dia 27 de julho, às 11 

horas, no sitio www.licitacoes-e.com.br.  

 

2. A impugnação ao edital PE025/2017 protocolada, tempestivamente, nesta 

data, pela empresa VIXBOT – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA – EPP, temos a 

responder e decidir pelo não acolhimento do mérito, conforme passamos a descrever e 

fundamentar: 

a) A empresa impugnante alega que a exigência da CARTA DE 

SOLIDARIEDADE a ser apresentada pela licitante vencedora fere princípios da Lei Geral 

das Licitações e apresentou Acórdãos do TCU para fundamentar sua argumentação. 

b) Ressaltamos que tal exigência - CARTA DE SOLIDARIEDADE tem como 

objetivo atender o item 4 - Garantia e Suporte dos Lotes 3 e 4 descritos no Termo de 

Referência do dito instrumento convocatório, protegendo o Conselho  
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(Continuação Ofício nº 303/2017 CRCRJ-CPL – fl. 02) 

Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro de possíveis garantias insatisfatórias e 

demandas judiciais. 

c) É nosso dever garantir e proteger que os recursos públicos sejam gastos 

de forma segura. O interesse público se sobrepõe ao particular - o princípio da 

supremacia do interesse público. 

d) Na medida em que as licitantes vencedoras não tenham o respaldo dos 

fabricantes de forma a atender o descrito no item 4 - garantia on-site pelo prazo de 3 

(três) anos do fabricante, isso fragiliza e expõe a administração, podendo vir a causar 

grandes prejuízos. 

e) Não há que se falar em desrespeito aos princípios gerais da licitação; 

isonomia e competitividade, pois não há nenhum direcionamento de marcas nos referidos 

lotes, e segundo decisão do TRF 4ª Região: 

“Com efeito, a exigência da carta de solidariedade concretiza uma das pedras 

angulares do direito público: o princípio da supremacia do interesse público. É 

irrelevante o fato de existir solidariedade na responsabilidade civil por vícios no (s) 

produto (s) ou serviço(s), decorrente de legislação consumerista, uma vez que a 

confiança do fabricante na empresa licitante garante, de um ponto de vista 

pragmático, maior efetividade no fornecimento do produto ou serviço licitado, já 

que, muito provavelmente, não existirão batalhas judiciais para se apurar a 

responsabilidade por eventuais defeitos em tal fornecimento. Além disso, a carta de 

solidariedade também não prejudica a competitividade no procedimento 

licitatório do caso em tela, pois não consta no edital a indicação de produtos 

direcionada a determinadas marcas ou fabricantes.” (TRF da 4ª Região, 

Apelação Cível  
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(Continuação Ofício nº 303/2017 CRCRJ-CPL – fl. 03) 

 

nº 5018007-26.2012.404.7100/RS, Rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, j. 

em 10.12.2014)” 

f) Destacamos a inovação legislativa promovida pela Lei nº 12.462/11, que 

institui o RDC – Regime Diferenciado de Contratação, que revendo esta questão, faz 

previsão expressa acerca da possibilidade da Administração, 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). 

g) Não resta dúvidas de que o tema é polêmico, no entanto se bem 

justificado e não tendo caráter habilitatório, e sim meramente técnico, o entendimento, do 

próprio TCU, é de que não há restrição à competitividade. 

“Nas licitações para contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, 

a decisão pela exigência, em casos excepcionais, de credenciamento das 

licitantes pelo fabricante deve ser cabalmente justificada no processo licitatório, 

respeitando-se as particularidades do mercado (Lei nº 9.784/1999, art. 50, inciso 

I). Nessas situações, o credenciamento deve ser incluído como requisito técnico 

obrigatório, não como critério para habilitação (Constituição Federal, art. 37, 

inciso XXI in fine; Lei nº 8.666/1993, arts. 27 a 31vii e Decisão TCU nº 523/1997).” 

h) Concluindo esta argumentação destacamos que o item em questão – 

Carta de Solidariedade está descrito apenas no Termo de Referência e não no item 12 do 

edital, que se refere à fase HABILITAÇÃO. 
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(Continuação Ofício nº 303/2017 CRCRJ-CPL – fl. 04) 

i) Destacamos ainda que, tal documento tem como primeiro e único objetivo 

garantir o cumprimento do item 4 – Garantia e Suporte, uma vez que o mercado não 

estabelece como regra a garantia on-site de 3 (três), a praxe é de 12 (doze) meses, 

ficando a critério do fabricante a fixação deste prazo.   

j) Logo, se em função das peculiaridades ou complexidade do objeto da 

contratação, for indispensável exigir que haja solidariedade entre o proponente e o 

fabricante pelo produto, como no presente processo, é possível exigir-se no edital que 

seja comprovada tal condição de solidariedade. 

k) Face o exposto concluímos nossas considerações pelo NÃO 

ACOLHIMENTO à impugnação interposta pela empresa VIXBOT – SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA – EPP, por entendermos que apesar de haver diversas recomendações 

para que não se adote tal critério habilitatório, estamos certos e seguros que trata-se 

exclusivamente de um documento técnico que comprove que a contratação a ser 

realizada pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO 

obterá êxito sem prejuízos futuros, garantindo desta forma o cumprimento dos princípios 

da eficiência, da economicidade e o atingimento da proposta mais vantajosa e segura 

para o erário público. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Contadora Vitória Maria da Silva 

Presidente 

 

mailto:crcrj@crcrj.org.br
http://www.crc.org.br/

