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ILMO. SR. PREGOEIRO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente ao Edital Pregão Eletrônico nº 35/2009. 
 

Oktech Soluções Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. 
Tancredo Neves, 1632, loja 40, Caminho das Árvores – Salvador/BA inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.221.557/0001-39, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença deste 
Ilustre Pregoeiro, apresentar sua IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em referência, 
tendo em vista que o mesmo possui exigências desnecessárias e inadequadas, que 
restringem o caráter competitivo do certame, pelas razões e motivos a seguir expostos: 
 

 
DOS FATOS: 

 
Conforme consta no item 10.3, abaixo colacionado, o Edital ora impugnado 

exige como condição para de demonstração da qualificação técnica que os 
equipamentos ofertados constem na relação do site www.epeat.net: 

 
 “10.3 Deverá constar no site www.epeat.net 
na categoria “GOLD”, os equipamentos 
desktops e notebooks (itens 01 a 05), e os 
monitores pertencentes e integrantes aos 
itens 01 a 04, deverá constar no site 
www.epeat.net na categoria “SILVER” ou 
“GOLD”.” 
 

Considerando os termos do Edital, apresentamos impugnação pleiteando a 
exclusão das exigências de certificados EPEAT, por entendermos que se trata de 
exigência restritiva e totalmente desnecessária, que infringe os princípios informadores 
do procedimento licitatório, em especial no que se refere à vedação a cláusulas que 
restrinjam o caráter competitivo das licitações. 
 

Salvador – BA – cpacheco8@hotmail.com 
1/6 

http://www.epeat.net/
http://www.epeat.net/
http://www.epeat.net/


  Carlos Matos Pacheco 
    Pedro Camera Pacheco 

 

Avenida Tancredo Neves, 2421 Sala 310, Edifício Redenção Tel. 71-3340-0159. 

 
 
 
DO DIREITO: 

 
DO PREJUIZO AO CARÁTER COMPETITIVO. 
 

Ao estabelecer as combatidas exigências o ato convocatório restringe a 
participação de parte do universo de concorrentes, predeterminando as empresas que 
poderão sagrar-se vencedoras do certame. 

 
Não estamos aqui defendendo que a Administração não adote critérios rigorosos 

para realizar suas aquisições, mas sim que não sejam feitas exigências desnecessárias ao 
perfeito cumprimento do fim a que a aquisição se destina. 

 
 A presença da malfadada exigência no referido edital reduz o universo de 

dezenas de empresas que poderiam fornecer os equipamentos para 1 empresa 
multinacional (Lenovo) e mais 2 empresas nacionais (Itautec e Positivo) que possuem 
alguns poucos modelos de equipamentos listados na categoria EPEAT GOLD. Portanto 
apenas 5 empresas de um universo muito maior de fabricantes teriam condições de 
cumprir na totalidade essas exigências do edital.  
* Cópia dos Modelos de Equipamentos e Marcas com Certificação EPEAT GOLD no Brasil em anexo 

 
A diminuição do numero de concorrentes inevitavelmente desaguará em uma 

substancial elevação do preço dos equipamentos, causando vultosos prejuízos a própria 
Administração. 

 
Fica evidente que a exigência contida no edital representa óbice à participação 

de muitos concorrentes com proposta mais vantajosa à Administração, o que atenta 
contra a exigência legal. Nesse sentido a Lei 8.666/93 é clara e objetiva: 

 
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhe são correlatos. 

     
§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 
 I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo e estabeleçam  
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preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos  
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato.”(grifo 
nosso)  

 
No mesmo sentido caminha a regra contida no art. 8º do Decreto 3.555/2000: 
 

“Art. 8º A fase preparatória do pregão 
observará as seguintes regras: I - a 
definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competição ou a realização do 
fornecimento, devendo estar refletida no 
termo de referência; II... ” (grifo nosso) 

 
Desta forma, não é permitido disfarçar a restrição à competitividade mediante a 

descrição de especificações técnicas irrelevantes para o atendimento às necessidades a 
que se destina o objeto da licitação. 

 
Sobre o tema, no Acórdão 998/2006 – Plenário, o TCU assim se manifestou: 
 

“Trata-se da Representação formulada pela 
empresa Hora H Treinamento e Informática 
Ltda., com fundamento no § 1o do art. 113 
da Lei n. 8.666/1993, acerca de possíveis 
irregularidades praticadas pelo Serviço 
Social da Indústria - Departamento 
Regional do Distrito Federal - Sesi/DF, no 
âmbito da Concorrência n. 05/2006, tipo 
menor preço, adjudicação por item, 
prevendo a aquisição de equipamentos de 
informática para atender os laboratórios das 
unidades da entidade (fls. 02/12). 
[...] 
2. A representante requereu, primeiramente, 
a suspensão cautelar de todo e qualquer ato 
do processo licitatório mencionado, e, 
posteriormente, a anulação do procedimento 
ou dos itens viciados, em face de o 
respectivo edital conter diversas cláusulas  
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que restringiriam o caráter competitivo do 
certame, direcionariam o resultado da  
licitação para grandes empresas do ramo e 
feririam o princípio da igualdade. 
[...] 
b) segundo o Sesi/DF, tais certificados 
foram exigidos visando à aquisição de 
equipamentos com qualidade, sendo que a 
ISO-9001 relaciona-se à qualificação do 
fabricante e a IEC-60950, a CSA C22.2 e a 
CISPR são atinentes ao equipamento, 
principalmente quanto a riscos de acidentes; 
os mencionados certificados são usuais 
entre fabricantes de equipamentos de 
informática como HP, DELL, IBM, 
Lenovo, Itautec e outros 
[...] 
13. Em que pesem os argumentos 
oferecidos e as intenções expostas pela 
entidade, creio que assiste razão à unidade 
técnica, pois, além de não haver amparo 
para cláusulas da espécie no próprio 
Regulamento da entidade, este Tribunal já 
se manifestou, em diversas oportunidades 
(Decisão n. 20/1998, Acórdãos ns. 
124/2002, 1.708/2003, 1.094/2004, 
167/2006, entre outras deliberações do 
Plenário), quanto à impossibilidade de 
certificados dessa natureza serem utilizados 
como critério eliminatório, pelo caráter 
subjetivo de suas avaliações” 
 

DA EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA AO ATINGIMENTO DA FINALIDADE 
ADMINISTRATIVA 
 

Como já dito acima, não defendemos que a Administração não possa adotar 
critérios restritivos, porém não acatamos a adoção de critérios que não se justifiquem 
para o atendimento da finalidade pública.  

 
Todas as exigências feitas no ato convocatório devem ter um único fim, qual 

seja o de possibilitar a aquisição mais vantajosa para a Administração. Ocorre que, 
como demonstraremos a seguir, no caso em apreciação a combatida exigência não se 
justifica.  

 
É inequívoca a lição do mestre Marçal Justen Filho: 
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“... A incompatibilidade poderá derivar de a 
restrição ser excessiva ou desproporcionada 
às necessidades da Administração. Poderá, 
também decorrer da inadequação entre a 
exigência e as necessidades da 
Administração. 
O ato convocatório tem de estabelecer as 
regras necessárias para seleção da proposta 
vantajosa. Se essas exigências serão ou não 
rigorosas, isso dependerá do tipo de 
prestação que o particular deverá assumir. 
Respeitadas as exigências necessárias 
para assegurar a seleção da proposta 
mais vantajosa, serão invalidas todas as 
cláusulas que, ainda indiretamente, 
prejudiquem o caráter “competitivo” da 
licitação” 

  
Configura-se com clareza no caso em tela que a inserção de tal exigência no 

Edital é totalmente desnecessária para a finalidade que a Administração almeja, tendo 
como única conseqüência o afastamento da maioria dos fornecedores do certame, o que 
somente trará prejuízos a Administração.   
  

DA FALTA DE ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO EPEAT A 
REALIDADE BRASILEIRA E DA EXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÕES 
CORRELATAS. 

O Certificado EPEAT é emitido nos Estados Unidos e a organização que o emite 
(GEC) sequer possui representação no Brasil não tendo nem mesmo uma página em seu 
site público traduzida para o idioma português, fato que, sem sombra de dúvida, 
dificulta e restringe a obtenção do referido certificado. 

Verificamos ainda que o certificado EPEAT não possui reconhecimento pela 
ABNT, pelo INMETRO ou por qualquer outra instituição pública nacional qualificada 
para análise de procedimentos, medidas e sistemas de gestão, não existindo nenhum 
estudo sobre a adequação de suas normas a realidade brasileira. 

A certificação EPEAT é uma criação da indústria de computadores norte 
americana que implementou um programa voluntário denominado Ferramenta de 
Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos (EPEAT, na sigla em inglês), com o 
intuito de fornecer padrões para computadores ecologicamente corretos. 

A EPEAT foi lançada há dois anos pelo Conselho de Eletrônicos “Verdes” 
(GEC, na sigla em inglês), uma ONG, criada em 2004 para estimular a produção de  
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eletrônicos que não causassem danos ao meio ambiente. A referida ONG avalia 
desktops, notebooks e monitores com base em 51 critérios ecológicos voltados a 
realidade americana. Ao fim de tal avaliação os produtos recebem uma “medalha” de 
bronze, prata ou ouro. Até junho de 2008, somente 68 dos 601 modelos de 
computadores avaliados  atingiram a classificação máxima, ou seja cerca de 11%. 

Assim, ao estabelecer a exigência do certificado EPEAT em seu edital, o MEC 
enquanto Administração Pública Brasileira obriga as empresas aqui sediadas a se 
submeterem as normas ambientais Norte Américanas, além de delegar a uma ONG 
estrangeira a atribuição de fiscalizar o atendimento às normas ambientais.  

A exigência do certificado EPEAT configura-se totalmente desnecessária uma 
vez que norma internacional de responsabilidade ambiental ISO 14000 emitida pela ISO 
(International Organization for Standardization), possui reconhecimento da ABNT e do 
INMETRO com diversas instituições de auditoria e certificação instaladas e autorizadas 
a atuar no Brasil. Para manutenção deste certificado as empresas são auditadas 
semestralmente em suas próprias instalações. 

As empresas que possuem certificação ISO 14000 são auditadas semestralmente 
por instituições certificadas pelo INMETRO, sendo obrigadas a atender toda legislação 
ambiental pátria. O mesmo não ocorre com a certificação EPEAT, pois uma vez 
conseguido o certificado não há mais nenhuma auditoria para comprovar que a empresa 
continua se submetendo aos critérios da certificação. 

 
Por todo exposto, dúvida não resta de que a certificação EPEAT além de não 

servir a realidade brasileira, sequer garante o atendimento continuo às normas 
ambientais.  

 
DOS PEDIDOS: 

 
Diante de todo o exposto, por respeito aos princípios constitucionais da 

legalidade e da ausência de dano ao interesse público, requeremos o Ilmo Pregoeiro 
digne-se em excluir do Edital do PE 35/2009 a exigência de certificação EPEAT como 
condição de comprovação da qualificação técnica. 

 
 
Salvador, 01 de outubro de 2009. 
 
 
 
Rudinei Kronbauer - Procurador 
Oktech Soluções Ltda  
C.N.P.J. nº 06.221.557/0001-39 
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