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Pergunta 1: O edital em análise no item 5.2 exige que o Licitante apresente declarações fornecidas pelo 
Fabricante, comprovando ser revenda credenciada para operacionalizar o produto licitado. Entretanto, essas 
exigências não encontram previsão na Lei 8666/93, principal diploma que norteia os procedimentos 
licitatórios, a qual, inclusive, coíbe a prática de atos que sejam tendenciosos ou frustrem o caráter competitivo 
dos certames. Por todo o exposto, temos que a exigência em comento não está prevista em nenhum dos 
dispositivos que regulam a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e 
a regularidade fiscal ou trabalhista, devendo, portanto, ser rechaçada. 
 

Resposta 1: Conforme definido pelo TCU em recente acordão n. 3.018/2020 Plenário, a exigência de carta 
do fabricante é possível desde justificada pela a Administração.  Em contato feito com a área requisitante a 
mesma informou que: “a solicitação de declaração emitida pelo fabricante é justificada por tratar-se de um 
produto relacionado à segurança da informação e de vital importância na rede da EPE”. 
 
 
Pergunta 2: Por se tratar de equipe técnica com profissionais especialistas no assunto, nem todas as 
empresas têm de forma permanente em seu quadro todos os especialistas de todas as áreas e com todas 
as certificações. Assim, ao invés da apresentação de profissional certificado no quadro de funcionário da 
Licitante, pode-se exigir uma Declaração de Compromisso de apresentação dos profissionais com as 
devidas certificações e experiência necessárias no ato da assinatura do contrato, ou seja, a apresentação 
de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas 
no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja contratação se dê por 
prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante. 
 

Resposta 2: O entendimento está correto, as certificações mencionadas no edital somente serão exigidas 
da licitante vencedora antes da respectiva assinatura do contrato. 
 


