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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0043 

OBJETO: Aquisição de leitores biométricos para o Sesc/DR/PA. 

ADENDO I - DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Belém-PA, 1º de setembro de 2020 

 Impugnação ao edital da licitação em epígrafe, proposta pela empresa 3TTECNOLOGIA – 

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, no dia 31/08/2020 e, 

considerando que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o dia 08/09/2020, a 

presente Impugnação apresenta-se tempestiva. 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 Considerando que as regras e condições condutoras do certame licitatório ora combatido foram 

elaboradas em absoluta consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc (Resolução 

1.252/2012), conhecemos a IMPUGNAÇÃO interposta pela 3TTECNOLOGIA – COMÉRCIO, 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 

2. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO: 

    a) Requer que os itens do Edital dessa solicitação de impugnação passem por alterações no 

tocante as especificações do produto, deixando de direcionar o Edital e, portanto, de dar exclusividade á 

empresa FINGERTECH e seu produto, sendo necessário, para tanto, a publicação de nova data a 

realização do Pregão, ampliando a participação de equipamentos de modelos similares de outros 

fabricantes. 

Resposta: O Sesc Pará não fará nova publicação do Edital, em razão do objeto licitado ser de 

igual equipamento já utilizado neste Regional, conforme consta na justificativa de indicação de marcas, 

publicada anexo à esta resposta. 

Ressaltamos que a possibilidade de indicação de marcas é permitida pela Resolução 1252/2012, 

que rege os procedimentos licitatórios do Sesc, conforme dispõe expressamente o item 1.1 do Edital. 

Nesta esteira, a mencionada Resolução prevê, no Art. 13; § 1º “Na definição do objeto não será 

admitida a indicação de característica especificações exclusivas ou marcas, salvo se justificada e ratificada 

pela autoridade competente”. 

 De acordo com a justificativa realizada pela área técnica, o leitor biométrico indicado já opera com 

componentes de software oferecidos pelos fabricantes, que permitem interações com dispositivos, como 

catracas e acesso ao banco de dados.  

Desta forma, não seria possível a substituição por outro equipamento, pois o custo para 

desenvolver outro sistema, baseado em uma nova API, seria oneroso e sofreria problemas de 

incompatibilidade de interface. 

 

Em nenhum momento houve desfavorecimento à ampla competitividade entre os possíveis 

licitantes. 
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O SESC pautou sua escolha de acordo com o princípio de razoabilidade, onde objetivamos a 

continuidade da execução operacional dos serviços já desenvolvidos, mantendo-se o mesmo padrão e 

sem custos adicionais. 

 

Além disso, a impugnação está toda fundamentada na lei de licitações, enquanto que nosso 

procedimento licitatório é regido pela Resolução citada acima. 

 

Assim, sustentamos a inviabilidade do provimento da impugnação, bem como a preservação do 

Edital, da maneira intocável como publicado. 

3. DECISÃO: 

          Diante do exposto, negamos o provimento da impugnação impetrada pela 

empresa 3TTECNOLOGIA – COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 

informando que a data para abertura da licitação permanecerá no dia 08/09/2020. 
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