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Decisão à Impugnação ao Edital 

 

 

Ref. Edital Nº 008/2021 

 

Recorrente:  Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda 

 

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA – FDMS, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP 96010-150, Pelotas/RS, inscrita no 
CGCMF sob nº 03.703.102/0001-61, apresenta abaixo análise sobre a Impugnação ao 
Edital. 

 

Primeiramente, informamos que estamos recebendo o documento formulado pela 
empresa acima qualificada como Pedido de Esclarecimento, conforme consta no item 
2.9 do Edital, visto que nosso instrumento de convocação não prevê a possibilidade de 
formulação de “Pedido de Impugnação”. 

Quanto ao mérito do questionamento, entendemos que não assiste razão à empresa. Isto 
porque a indicação de marcas, embora advertida pela legislação vigente, é permitida 
excepcionalmente mediante justificativa técnica do requisitante. 

Nesse sentido, 

 Art. 7º, §5º:  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos 
em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais 
e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no 
ato convocatório. 

 
Há orientação do TCU nesse mesmo sentido: 
 
Súmula/TCU nº 270, “em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é 
possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para 
atender exigências de padronização e que haja prévia justificação”. 
 

Conforme se vislumbra do Edital em referência, há justificativa expressa e técnica sobre a 
marca solicitada, o que, ao nosso ver, não encontra óbice na legislação vigente.   
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  Assim, com base nos fatos acima expostos e escorando-se na jurisprudência 
predominante do TCU das normas ora referenciadas, decidimos por não dar provimento 
Pedido protocolizado pela empresa. 

 

Pelotas, 13 de julho de 2021. 

 

_____________________________ 

Fundação Delfim Mendes da Silveira 

Diretor Presidente 

   

 

 

 
 


