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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

IMPUGNANTE: 3T TECNOLOGIA – COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
EQUIPAMENTO EIRELI, CNPJ nº 30.277.342/0001-14
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 58-2022
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante 3T TECNOLOGIA – COMÉRCIO,
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídica CNPJ sob o Nº 30.277.342/0001-14, via e-mail no dia 22 de julho de 2022, às
11:46, com pedido de retificação do edital do Pregão Eletrônico n.º 58-2022.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em PREGÃO
ELETRÔNICO para atender despesa com contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gerenciamento de registro de ponto eletrônico biométrico e
monitoramento de sistemas de câmera de segurança, com disponibilização de relógios de
ponto eletrônico biométrico e sistemas de câmera de segurança em regime comodato,
incluindo a instalação, manutenção corretiva e preventiva, bem como a reposição de peças e
eventual troca dos equipamentos cedidos, destinados à SMTT, SEMAD, SECULT, SESAU,
SESOC e SEMEC, conforme especificações e quantitativos constantes no termo de referência
em anexo.
I. DAS PRELIMINARES:
Impugnação interposta tempestivamente pela empresa 3T TECNOLOGIA – COMÉRCIO,
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com fundamento na Lei 8.666/93 e
no Decreto Federal nº 10.024/19.
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A empresa impugnante contesta o edital supracitado, mais precisamente em seu termo de
referência anexado, no item referente à especificação técnica do Relógio de Ponto Eletrônico
Biométrico, precisamente no item 8.6 em seus incisos “I” e “IX”. A argumentação apresentada foi
pelo excesso de particularização do objeto do certame, uma vez que esta pede uma exata
numeração de certificado inmetro, e uma impressão com qualidade de marca específica.
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a impugnante:
a) Alteração do edital nos pontos citados acima
b) Alteração da data do certame
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.
Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:
“Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação à pregoeira em
questão, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas
normas regulamentares.
Quanto ao mérito, cumpre apreciar o pedido da impugnante, o qual é direcionado
especificamente para a especificação técnica de um dos objetos do certame. Após analise feita por
esta pregoeira, foi identificado o erro citato pela requerente. Trata-se de um erro meramente
formal, cometido na formulação do termo de referência, facilmente sanável e assim será feito.
Referente ao pedido de alteração da data do certame, não há a necessidade, uma vez que
esta alteração não reflete na formulação e proposta, nem nas documentações a serem apresentadas,
como Dispõe o § 4º, do art. 21, da Lei 8.666/93:
“Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.”
Posto isto, mesmo havendo a alteração no edital, não há necessidade de atrasar todo o
processo licitatório, evitando assim maiores prejuízos ao município, logo o processo licitatório se
manterá inalterado diante esse pedido.
V. DECISÃO
Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à matéria, acolhese o pedido, reconhecendo PARCIALMENTE o mérito, decidindo pela retificação a fim de sanar o
vício formal apontado pela requerente, mantendo-se INALTERADO os itens restantes do edital,
mantendo-se a data de abertura do certame eletrônico.

Brumado-BA, 22 de julho de 2022.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
Pregoeira
(Original Assinado)
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