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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA 
D.D.S COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA REALIZADO 
TEMPESTIVAMENTE CONTRA O OBJETO DO PP 033/2018  

 

Com vistas a não restringir ou frustrar o Procedimento Licitatório nº 033/2018 é que 
admitiremos diante do que pede a empresa D.D.S. COMÉRCIO DE LIXEIRAS E 
PLACAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
05.299.150/0001-61, o uso de norma técnica DIN EN840, utilizando-nos do que 
demonstra o Acórdão 113/2016 do TCU “deve necessariamente apresentar produto do 
tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a 
Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, 
qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.” 
(Acórdão 113/2016 – Plenário). 

Sobre a diferença entre a vedação à indicação de marca e a menção à marca de 
referência, assim se manifestou o Tribunal de Conta da União no Acórdão 2.829/15 – 
Plenário: 

A diferença básica entre os dois institutos é que o primeiro (excepcionado pelo art. 7º, § 
5º, da Lei 8.666/1993), admite a realização de licitação de objeto sem similaridade nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ao passo que o segundo é empregado 
meramente como forma de melhor identificar o objeto da licitação, impondo-se a 
aceitação de objeto similar à marca de referência mencionada”. 

Como visto a vedação à indicação de marca em certames licitatórios não é absoluta. Há 
casos em que a restrição por determinadas marcas é lícita e até recomendável. 

Com isto e com vistas a Proposta mais vantajosa para Administração daremos 
prosseguimento ao Procedimento Licitatório nº 033/2018. 

 

São Sebastião do Caí, 16 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

Claiton Jair Muller 
Supervisor de Licitações e Contratos 
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