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DIRETORIA JURÍDICA E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Núcleo de Direito Administrativo  
E-Protocolo nº 17.244.025-8 
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL CECS nº 
001/2021  
 
À Área 
 
Trata-se de solicitação de análise jurídica do edital de licitação, 
na modalidade Pregão Presencial CECS nº 001/2021 e minuta 
de contrato para aquisição de 2000 kg de produto químico 
MXD-100 para controle e prevenção das incrustações 
ocasionadas pelo mexilhão dourado na Usina Hidrelétrica 
Governador Jaime Canet Junior – UHE GJC. 
 
No item IV do Memorando de Justificativa CECS nº 0074/2021, 
de fls. 75-81ª justificou-se a escolha da marca, nos seguintes 
termos: 

“IV) JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA MARCA Devido às 
suas características técnicas, aos testes 
realizados com laboratório especializado e sendo 
o único produto aprovado junto ao IBAMA, seguindo 
a resolução 467/2015 do CONAMA no que considera 
“emprego de produtos ou de agentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos em corpos 
hídricos superficiais para controle da poluição e 
do crescimento desordenado ou indesejável de 
organismos da flora ou fauna”, se faz necessária 
a utilização deste produto específico. Sob o 
ponto de vista técnico, caso o material não seja 
da marca indicada, haverá comprometimento ao 
cumprimento da legislação vigente e a não 
garantia de produto testado, referente a sua 
eficácia, sujeitando-se a multa dos órgãos 
fiscalizadores competentes, interrupção da 
injeção do produto químico, obstrução do sistema 
de resfriamento e consequentemente 
indisponibilidade das unidades geradoras.” 

 
As hipóteses de indicação de marca ou modelo de produto ou 
bem, as quais constituem exceção ao princípio licitatório da 
isonomia e da regra que veda restrição ao caráter competitivo 
da licitação estão previstas no artigo 47, da Lei nº 
13.303/2016, que dispõe: 
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Art. 47. A empresa pública e a sociedade de 
economia mista, na licitação para aquisição de 
bens, poderão:        

I - indicar marca ou modelo, nas seguintes 
hipóteses:  

a) em decorrência da necessidade de padronização 
do objeto;  

b) quando determinada marca ou modelo 
comercializado por mais de um fornecedor 
constituir o único capaz de atender o objeto do 
contrato;  

c) quando for necessária, para compreensão do 
objeto, a identificação de determinada marca ou 
modelo apto a servir como referência, situação em 
que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou 
similar ou de melhor qualidade”;  

No mesmo sentido é a redação do item 9.12 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Copel:  
 
9.12 A licitação para aquisição de bens poderá 
contemplar, desde que devidamente justificados, 
os seguintes requisitos: I - indicação de marca 
ou modelo, nas seguintes hipóteses:  
 
a) em decorrência da necessidade de padronização 
do objeto;  
 
b) quando determinada marca ou modelo 
comercializado por mais de um Fornecedor 
constituir, em razão de circunstância técnica, 
jurídica ou operacional, o único capaz de atender 
o objeto do contrato;  
 
c) quando for necessária, para compreensão do 
objeto, a identificação de determinada marca ou 
modelo apto a servir como referência, situação em 
que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou 
similar ou de melhor qualidade”; 
 
Sobre tais hipóteses, a doutrina administrativista ensina que: 
 
“As hipóteses das alíneas “a” e “b” convergem. É 
que a padronização, prevista na alínea “a”, 
somente pode apontar uma marca específica quando 
houver justificativa de que aquela marca é a 
única que atende ao interesse da estatal. 
 
A alínea “b”, por sua vez pressupõe que a marca 
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eleita é a única “capaz de atender o objeto do 
contrato”. 
 
É de frisar que a alínea “b” somente admite a 
exigência de marca quando ela for comercializada 
por mais de um fornecedor. É que, se a única 
marca que atende ao interesse público for 
comercializada por apenas um fornecedor, então o 
caso é de inexigibilidade de licitação, com base 
no inc. I do art. 30 da Lei nº 13.303/16” 1 ou 

mesmo com fundamento no caput do art. 30 em razão da 
inviabilidade de competição. 
 
Já quanto à justificativa da escolha da marca, esclarece a 
doutrina: 
 
“A eleição de produto de determinada marca ou 
determinado fabricante exige, pois justificativa 
respaldada em comprovação inequívoca de ordem 
técnica, desenvolvida nos autos de processo 
específico da contratação, que demonstre as 
vantagens e o interesse da empresa estatal, 
considerando as condições de operação, 
manutenção, assistência técnica e garantias 
oferecidas, devendo apresentar comprovação 
técnica inequívoca de que o produto de marca 
similar não tem qualidade equivalente e que 
somente a marca escolhida atende às necessidades 
específicas da empresa estatal, considerando, 
sempre, que esse procedimento constitui exceção 
ao princípio constitucional da isonomia, bem como 
à regra que veda restrição ao caráter competitivo 
da licitação.”2 
 
Ante o exposto, requer-se que a área complemente o 
Memorando de Justificativa, nos seguintes pontos: 
 

a) Esclareça se a marca indicada do produto a ser adquirido 
é comercializada por mais de um fornecedor ou se o 
fornecedor é exclusivo, caso em que a contratação 
deverá ocorrer por inexigibilidade de licitação, com 
fundamento no art. 30, caput ou inc. I, da Lei nº 
13.303/2016, por inviabilidade de competição ou 
produtor ou representante comercial exclusivo, 
respectivamente; 

b) Comprove, do ponto de vista técnico, e de maneira 
inequívoca, porque somente a marca escolhida atende as 

                                                           
1
 NIEBUHR, Joel de Menezes. NIEBUHR, Pedro de Menezes. Licitações e Contratos das Estatais. Belo 

Horizonte: Fórum, 2018. p. 116. 
 
2
 TORRES PEREIRA JÚNIOR, Jessé. HEINEN, Juliano. DOTTI, Marinês Restelatto. MAFFINI, Rafael. 

Comentários à Lei das Empresas Estatais. Lei nº 13.303/16. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 423. 
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necessidades do CECS e que produto de marca similar 
não tem qualidade equivalente. 
  

Após esclarecimentos e comprovações acima especificadas, 
retorne-se ao NDAD para distribuição e nova análise jurídica do 
edital e da minuta do contrato.  
 
Curitiba, 20 de abril de 2021. 
  
Karla Patricia Polli de Souza Xavier da Silva 
              OAB/PR nº 32.628 
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