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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
Rua dos Pioneiros, 109 - CEP 88420-000 
Agrolândia/SC 

Fane/Fax (47) 3534212www.agrolandia.sc.gov.br 

PARECER Nº 20/2021-ASSESSORIA JURÍDICA 

Assunto:_ Trata-se de parecer jurídico acerca de consulta formulada pela Pregoeiro Sr 
~;t~;;;~1~e M~tzge~, rela,tiv~, à impugnação ao edital de licitação, Pregão Presencial d~ 

1, CUJO ObJeto e o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, NÃO REFORMADOS/RECAUCHUTADOS OU 
REMOLDADO_S, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONFORME 
ESPECIFICAÇOES DO ANEXO I E DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 111." , 

Breve relatório 

O Pregoeiro Sr. Artur Felipe Metzger solicitou a emissão de parecer 
acerca da imp ~ d' 1 d ugnaçao ao e 1ta o pregão supracitado, interposta pela advogada Camila 
Paula Bergamo, em data de 22/04/2021, 

. Nas razões impugnatórias, a advogada recorrente insurge-se contra o 
edital, em 3 postos, quais sejam: 

- Item 5.1.4.9 EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CARTA DE 
REPRESENTAÇÃO OU DOCUMENTO HÁBIL EM VIGOR EXPEDIDA PELO FABRICANTE 
AUTORIZANDO O IMPORTADOR A COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS· I 

- Item 5.5.b) PNEUS COM DOR INFERIOR A 06 MESES; 

- Item 5.7. DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE 
GARANTIA DO FABRICANTE 

No que se refere ao "Item 5.1.4.9", a recorrente aponta ocorrência de 
ilegalidade na exigência de carta de representação do fabricante do produto, ante a 
ausência de tal exigência em lei, bem como porque "É cediço que a previsão legal aponta 
tão somente que a comprovação da aptidão para desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação é obrigatória. " 

Aduziu que o objeto da licitação cinge a fornecimento de bens e, 
portanto, na relação entre o fornecedor (contratado) e o consumidor (município 
contratante), sem a necessidade da intervenção da fabricante do produto, até porque, 
eventual responsabil idade por vícios, defeitos no produto, a lei consumerista prevê a 
responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor, 

No que se refere ao "Item 5.5 b)", cuja exigência tem por finalidade a 
aferição da data de fabricação do pneu, também afirma que tal exigência compromete 
a competit ividade da licitação, uma vez que, o exíguo interregno de tempo inviabiliza a 
participação de empresas que comercia lizam pneus importados. Requereu ao final, que 



a data de fabricação seja estendida para 24 meses "de forma a ser considerado 0 

demorado processo de fabricação e importação, além da atual pandemia do COVID-19." 

. No que se refere ao "item 5.7", a recorrente afirma que a exigência 
de garantia do fabricante também extrapola os limites legais, requerendo que a mesma 
seja exigida em relação à empresa licitante, dentre os motivos, também pelo fato de 
que, para as empresas que trabalham com produtos importados, não é pos.sível 
participar do certame diante da impossibilidade de obtenção do referido documento. 

É o breve .relatório. 

Emito o seguinte Parecer: 

Inicialmente, é importante mencionar que o recurso administrativo foi 
interposto dentro do prazo legal. Acerca do prazo, assim dispõe o item "8" do 
instrumento convocatório : 

j .s. DAIMPUGNAÇAO 
. , , l 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o pre)ente Edital, que deverá ser na forma 
da lei e protocolada ju nto ao protocolo do órgão público. Na fal ta do mesmo deverá ser entregue em 
mãos ao responsável pela licitação. -

A data designada para apresentação de propostas foi designada 
para dia 29/04/2021, sendo que o recurso foi interposto em 22/04/2021, portanto, 
dentro do interregno temporal previsto no edital. Diante da tempestividade da 
impugnação ofertada, passa-se à análise, item a item, das razões apresentadas: 

PRIMEIRO ITEM: CARTA DE REPRESENTAÇÃO DA FABRICANTE 

No que se refere ao "Item 5.1.4.9", quanto a exigência de cartas de 
representação, é consenso em âmbito doutrinário e jurisprudencial que não há 
possibilidade de exigir este tipo de documentaçãq pois a mesma deve ser emitida por 

fabricante, exclusivamente. 

Neste caso, se a empresa interessada em participar do certame não 
for fabrica'nte ela teria que obter o documento de um terceiro, no caso o seu fabricante 
fornecedor. A licitante, para este caso, realmente fica à mercê da discricionariedade do 
fabricante, que somente emitirá a carta de representação se assim for de seu 

entendimento. 

Neste sentido, o Tribunal de Contas de Minas Gerais lançou 

considerações em cartilha sobre o assunto, vejamos: 

O que é carta de representação do fabricante? É uma autorização do 
fabricante para comercializar o produto, .também chamada de carta 
de solidariedade do fabricante. Apresenta-se irregular obrigar 
apenas empresas detentoras da carta de representação do 



fabricante a participarem da licitação. A exigência de carta de 
representação do fabricante obriga a submissão dos licitantes a 
terceiros alheios à disputa, ou seja, ao fabricante, condicionando a 
cotação do produto à apresentação de documento expedido por 
empresa privada que nem sequer participa da competição. O 
instrumento convocatório deverá fixar o prazo de garantia e as 
condições que a licitante contratada deverá cumprir sem a 
intervenção do fabricante e sem qualquer isenção ou privilégio, pois 
a Lei de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078/1990), nos seus artigos 
24 e 25, §12, já estabelece responsabilidade solidária do fornecedor 
e fabricante para a garantia do produto. A referida exigência 
ultrapassa os parâmetros legais previstos no art. 32, 1, da Lei 
8.666/93, em que veda a Administração Pública incluir no edital 
condições que frustrem o caráter competitivo do certame e, por 
consequência, a busca da proposta mais vantajosa, além de ferir o 
princípio constitucional da isonomia (art. 37, XXI), também previsto 
na Lei 8.666/93. 

. .. ' 

O Tribunal de Contas de Santa Catarina, citando o entendimento do 
TCE-MG, também entende desta forma, vejamos: 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou 
sobre o assunto nos autos da Denúncia n2 851.598: O edital não faz 
restrição de marcas ou origem dos produtos, no entanto, exige como 
documento de habilitação cartas de representação expedidas pelos 
fabricantes no caso de produtos de fabricação nacional e pelos 
fabricantes e importadores no caso de produtos importados 
Considerando que pelo disposto no art. 32, § 12, incisos I e li, da Lei 
n2 8.666/93 é vedada a inclusão no edital de cláusulas que frustrem 
o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ou estabeleçam tratamento 
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária 
ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras. 
Entendo que há indícios suficientes de que a estipulação prevista no 
edital, de fornecimento de çarta de apresentação de fabricantes e 
importadoras dos produtos licitados, estaria restringindo 
injustificadamente a competição. Isto porque poderia afastar do 
processo potenciais licitantes que eventualmente não conseguissem 
obtê-la, o que me leva a concluir pela inadequação da alínea 'b', '1' e 
'2' do item 8.1 do edital, estando presente a meu ver o fumus boni 
iuris. [ ... ) (Liminar concedida pelo Relator Conselheiro Wanderley 
Ávila e referendada pela Primeira Câmara na sessão de julgamento 
do dia 07/06/2011). 



A exigência formulada também contraria precedentes desta Corte: 
Processo n.: REP-11/00575623 2. Assunto: Representação (art. 113, 
§1º, da Lei n. 8.666/93) acerca de supostas irregularidades no edital 
do Pregão Presencial n. 207 /2011 (Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de pneus, câmaras, válvulas e serviços de geometria e 
balanceamento para a frota municipal) 3. lnteressado(a): Claudinei 
Américo Toniello (Roda Brasil Distribuidora de Auto Peças e . 
Acessórios Ltda.) Responsável: Cecília Konell 4. Unidade Gestora: 
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 5. Unidade Técnica: DLC 6. 
Acórdão n.: 0285/2014 VISTOS, relatados e discutidos estes autos, 
relativos à Representação acerca de supostas irregularidades no 
edital do Pregão Presencial n. 207 /2011 da Prefeitura Municipal de 
Jaraguá do Sul. Considerando que foi efetuada a audiência da 
Responsável, conforme consta nas fs. 655 e 656 dos presentes autos; 
Considerando que não houve manifestação à citação/audiência, 
subsistindo irregularidades apontadas pelo Órgão Instrutivo, 
constantes dos Relatórios DLC de Instrução n. 772/2012 e de 
Rei~strução n. 523/2013; · ·· 

De outro modo, entende-se que a finalidade do presente edital jamais 
foi de restringir a competitividade, mas sim, prezar pela qualidade dos produtos a serem 
adquiridos pela administração municipal. 

Entretanto, pela fundamentação supra, entende-se que assiste 
razão à recorrente neste aspecto, e por esta razão, manifesto-me opinativamente 
pela exclusão da referida exigência no edital. 

SEGUNDO ITEM - DOT DE 6 MESES 

No que se refere ao "Item 5.5 b)", exigência de que a data de 
fabricação do pneu seja inferior a 06 meses, o Tribunal de Contas de Santa Catarina 
também já se manifestou sobre o assunto, vejamos: 

Representação. Pregão Presencial. Exigência da apresentação de 
declaração de fabricação de pneus. Restrição a participação de 
licitantes. Determinação. 
O TCE/SC julgou procedente Representação encaminhada a esta Corte 
de Contas, contra o Pregão Presencial n. 23/2018 da Prefeitura 
Municipa l de Lontras, visando o registro de preços de pneus e câmaras 
de ar, em razão da exigência da apresentação de declaração de que 
prazo de fabricação dos pneus fosse igual ou inferior a 06 (seis) meses 
no moment o da entrega do objet o, eis que restrit iva à participação de 
licitant es, contrariando o disposto no art 3º, li da Lei nº 10.520/02 c/c 
o art. 3º, § 1º, 1 da Lei nº 8.666/93. 
Para o Relator a irregularidade restou configurada uma vez que "a 
exigência de que o prazo de fabricação dos pneus seja inferior a 6 
meses no momento da entrega do objeto cerceia o universo de 



participantes, privilegiando empresas nacionais, o que ultrapassa os 
parâmetros legais impostos pelo art. 32 1, da Lei n. 8.666/93, que veda 
à Administração Pública a inclusão em editais de licitação, de 
condições que frustrem o caráter competitivo do certame e a busca da 

proposta mais vantajosa". 
Contudo, no que diz respeito a sanção de multa, o Relator entende ser 
inaplicável "por se tratar de tema recentemente colocado em pauta 
nesse Tribunal, pelo fato do gestor ter seguido orientação do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e, ainda, por restar configurada ampla 
competitividade ao certame e considerável economia os cofres 

públicos". 
Para o Relator ficou constatado que "houve a participação de no 
mínimo 03 empresas em 47 dos 48 itens do edital e que houve uma 
redução de 83% do valor inicialmente previsto. Tais fatos demonstram 
que houve ampla competitividade e economia aos cofres públicos". 
Por fim, o Tribunal entendeu por revogar a medida cautelar de 
sustação do certame, bem como determinar àquela Municipalidade 
que nos próximos editais -visándo o mesmo objeto não inclua exigência 
que possa restringir a participação de empresa, em especial a 
declaração de que prazo de fabricação dos pneus seja igual ou inferior 
a 06 (seis) meses no momento da entrega do objeto. @REP-
18/00302727. Relator Conselheiro Herneus de Nadai. 

Por outro lado, entende-se que o prazo mínimo de validade 
requerido nas razões recursais, de 24 (vinte e quatro) meses, também se mostra 
desproporcional, tendo em vista que a administração pública deve prezar pela 

qualidade dos produtos. 

Nessa conformidade, para o fim de rever a exigência impugnada, de 
forma a ampliar a competitividade no procedimento licitatório, opina-se pelo aumento 
de 6 (seis) meses para 1 (um) ano a diferença entre a data de fabricação e entrega dos 
pneus. Após, proceder à retificação do instrumento do certame, devendo atentar para 
o disposto no§ 42 do artigo 21 da Lei n2 8.666/93, com a sua republicação e reabertura 
de prazo para formulação de propostas. 

TERCEIRO ITEM - GARANTIA DE 5 ANOS DO FABRICANTE 

No que se refere ao "item 5.7", a linha de raciocínio se equivale à 
análise feita no "Primeiro item", ou seja, a inviabilidade de se exigir certificação e 
garantia de terceiro que não está participando do certame, in casu, da fabricante de 
pneus. 

Novamente reporta-se ao entendimento do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais sobre o tema: 

O instrumento convocatório deverá fixar o prazo de garantia e as 
condições que a licitante contratada deverá cumprir sem a 
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intervenção do fabricante e sem qualquer isenção ou privilégio, pois 
a Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), nos seus artigos 
24 e 25, §1º, já estabelece responsabilidade solidária do fornecedor 
e fabricante para a garantia do produto. A referida exigência 
ultrapassa os parâmetros legais previstos no art. 3º, 1, da Lei 
8.666/93, em que veda a Administração Pública incluir no edital 
condições que frustrem o caráter competitivo do certame e, por 
consequência, a busca da proposta mais vantajosa, além de ferir o 
princípio constitucional da isonomia (art. 37, XXI), também previsto 
na Lei 8.666/93. 

No mesmo norte, colaciona-se parte do entendimento sobre o assunto 
discorrido pelo o TCE/SC, nos autos nº REP-15/00109581: 

PROCESSO r-:": REI'-13 ·110 1111)18 1 
UN IDADE GESTORA: Prc!c11ura \lunitiP~ de Ch:lr'ccii 
RESPONSAV EL: ]n,c ( :!'.imli11 ( :arnrnori 
INTERESSADOS: .\Jna110 T<>nidln e RoJ:1 llr.1sil C11mcm<> Jc Pu;:1s r•ar:, 

-· -- - \'eírnlM,. l .1d:1. . 
ASSU NTO: lrrL·1:1danJadcs no Prc~:it, Prcsrncia.l n" 1 K/ 2.0 1 S 
RELATORIO DE DLC · 5,8,'2itJ5 • Rcin,1 ruç:ío Plenária 
REINSTRUÇÃO: 

Também não prospera o argumento de que a exigência de 
apresentação de garantia do fabricante se justifica porque a Unidade 
está buscando qualidade e segurança, já que aquele que comercializa 
produtos importados no mercado interno deve obedecer as normas 
incidentes, dentre as quais o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90). Ou seja, bastaria o instrumento convocatório fixar o prazo 
de garantia e as condições que a licitante contratada deve cumprir 
sem a intervenção do fabricante e sem qualquer isenção ou 
privilégio, pois a Lei nº 8.078/90, nos seus arts. 24 e 25, §1º, já 
estabelece responsabilidade solidária do fornecedor e fabricante 
para a garantia do produto. Quanto à preocupação em adquirir 
produtos de qualidade, há outras opções para garanti-la sem que se 
façam exigências ilegais e restritivas, como por exemplo, exigir a 
certificação do lnmetro, que significa a aprovação do produto para 
uso no Brasil. 

Isto posto, emite-se o presente parecer, meramente opinativo, para 
que seja recebido o presente recurso e parcialmente acatado para: 

- excluir a exigência contida no "Item 5.1.4.9", EXIGÊNCIA DE 
APRESENTAÇÃO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO OU DOCUMENTO HÁBIL EM VIGOR 
EXPEDIDA PELO FABRICANTE AUTORIZANDO O IMPORTADOR A COMERCIALIZAR SEUS 
PRODUTOS; 

- alterar o item "Item 5.5 b)" - o prazo de 6 (seis) meses para 1 (um) 
ano a diferença entre a data de fabricação e entrega dos pneus; 



- alterar o item "item 5.711
, para que conste que a exigência de 

garantia de 5 anos seja em relação ao licitante fornecedor e não da fabricante. 

Por fim, diante das alterações sugeridas, caso acatadas, proceder à 
retificação do instrumento do certame, devendo atentar para o disposto no § 4º do 
artigo 21 da Lei nº 8.666/93, com a sua republicação e reabertura de prazo para 
formulação de propostas. 

s.m.j, este é o parecer. 


