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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 349/2022 

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA ADIK SOFTWARE LTDA. 

  

A Pregoeira do Município de Nova Lima designada pela Portaria nº. 1.740/2021 de 25 

de outubro de 2021, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e 

responde a impugnação interposta pela licitante ADKI SOFTWARE LTDA., com as 

seguintes razões de fato e de direito: 

 

No dia 19/09/2022, o representante legal da empresa, apresentou impugnação ao 

edital em epígrafe, que no seu entendimento está eivado de irregularidades quanto à 

justificativa para a aquisição do item 2 pela marca Kaspersky. 

 

A presente impugnação é tempestiva, pois interposta dentro do prazo legal. 

 

Tendo em vista que a questão trazida pela impugnante é de natureza técnica e está 

relacionada ao objeto que está sendo licitado, para aclarar a situação a impugnação foi 

encaminhada ao setor requisitante para análise e manifestação, o que foi realizado pelo 

Sr. Thiago Guimarães e pelo Sr. Fabio Lima Jardim, conforme parecer técnico em 

anexo.  

 

Em síntese, os servidores concluíram pela continuidade do processo licitatório sem 

alteração dos termos do Edital, tendo em vista que a escolha da marca foi devidamente 

justificada no edital considerando as questões técnicas para atender às necessidades 

da Administração.  

 

Da leitura dos esclarecimentos prestados pelo setor requisitante restou evidenciado que 
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a marca indicada é a que atende à necessidade da administração, devido às 

características do parque tecnológico existente. 

 

A indicação de marca quando devidamente justificada no processo licitatório é 

considerada regular conforme entendimento de nossos tribunais: 

 

“EMENTA: CONSULTA – LICITAÇÃO – OBRAS, SERVIÇOS E 
COMPRAS – DEFINIÇÃO DO OBJETO – INDICAÇÃO DE MARCA 
– VEDAÇÃO, SALVO SE AMPARADA EM MOTIVOS DE ORDEM 
TÉCNICA OU CIENTÍFICA, EXCLUINDO-SE INFLUÊNCIAS 
PESSOAIS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – 
NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO OBJETIVA DA DECISÃO – 
INDICAÇÃO, NO EDITAL, DE MARCA REFERÊNCIA SEGUIDA 
DAS EXPRESSÕES “OU EQUIVALENTE”, “OU SIMILAR” E “OU 
DE MELHOR QUALIDADE” – POSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO, PELO LICITANTE, DA  
COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM A MARCA 
REFERÊNCIA – POSSIBILIDADE. A vedação à indicação de 
marca insculpida no art. 15, §7º, I, da Lei n. 8.666/93 deve ser 
interpretada de forma harmônica com os demais dispositivos 
congêneres. Diante do exposto, conclui-se que os órgãos e 
entidades do Poder Público, desde que observados os princípios 
constitucionais da Administração Pública, estão autorizados a 
indicar ou pré-qualificar marcas de produtos para fins de 
aquisição futura sempre que a marca indicada for a única que 
puder atender ao fim da Administração. Para não ferir o 
princípio da isonomia entre os licitantes, a indicação de marca 
na identificação do objeto da licitação inserindo-se no único 
dispositivo da Lei de Licitações que a autoriza, art. 7º, § 5º, deverá 
amparar-se em motivos de ordem técnica, sem influências 
pessoais, e que tenham um fundamento científico. A 
justificativa deve ser documentada por laudos periciais, que 
deverão fazer parte integrante do processo. Deve-se 
demonstrar, também, que as características da marca indicada 
não se encontram em outras marcas e ainda, que aquelas 
peculiaridades são essenciais ao interesse público. O que não 
se admite é a restrição injustificada, porque afeta o princípio 
basilar da licitação, qual seja, a isonomia entre os 
interessados. Pode-se indicar a marca no ato convocatório como 
forma ou parâmetro de qualidade do objeto para facilitar a sua 
descrição acrescentando-se as expressões “ou equivalente”, “ou 
similar” e “ou de melhor qualidade”, se for o caso. Tal 
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recomendação tem por fundamento a possibilidade de existir um 
produto novo que apresente características similares e, às vezes, 
melhores do que o já conhecido. A Administração poderá inserir 
em seus editais cláusula prevendo a necessidade de a empresa 
participante do certame demonstrar, por meio de laudo, o 
desempenho, qualidade e produtividade compatível com o produto 
similar ou equivalente à marca referência mencionada. Não há, 
portanto, reprovação legal à utilização de marca como meio de 
identificação do objeto, desde que tal opção tenha sido baseada 
em características pertinentes ao próprio objeto. [CONSULTA n. 
849726. Rel. CONS. ADRIENE ANDRADE. Sessão do dia 
12/06/2013. Disponibilizada no DOC do dia 04/07/2013.]  
 

Portanto, resta cristalino que razão não assiste à impugnante, haja vista que a 

indicação da marca não visa beneficiar nenhum licitante, mas única e exclusivamente 

atender às necessidades da administração pública municipal. 

 

Pelas razões expendidas, decido conhecer da impugnação, para, no mérito, negar-lhe 

provimento. 

 

Nova Lima, 29 de setembro de 2022. 

 

 

 

Érica Alves Pereira 

Pregoeira 


