
 

 

 

AO PREFEITO MUNICIPAL E AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS 

SANTOS – ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º : 052/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N.º  : 038/2021 

 

 

A empresa GOVAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 

40.488.440/0001-54, com sede na Rua Frederico Ozanan, Nº 432 - Bairro 

Jardim Perola, CEP: 35.050.060, na cidade de Governador Valadares-MG, 

fone: 33-3271 9043, email: licitacao@govalengenharia.com.br, 

representada por seu Sócio Proprietário, o Sr. MAICKEL VINICIUS SIMAN, 

brasileiro, casado, Engenheiro Elétrico, RG: MG-10.883.783, CPF Nº 

038.204.266-20 e CREA-MG 87433/D vem perante Vossa Senhoria 

apresentar com fundamentos no artigo 41, § 2º, da Lei Federal nº 

8.666/1993, e subitem 5.1 e seguintes do Edital do Pregão Presencial nº 

038/2021, Para Registro de Preços, interpor a presente  I M P U G N A Ç Ã O  

A O  E D I T A L  D E  L I C I T A Ç Ã O ,  p e l o s  m o t i v o s  d e  f a t o  e  

d i r e i t o  q u e  a d i a n t e  p a s s a  a  e x p o r .  

 

 



 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

  

 

Conforme determina o decreto 3.555/2000, artigo 12, eventuais Impugnações 

devem ser realizadas pelos licitantes até o segundo dia útil anterior à data da abertura 

das propostas: 

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 

 

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

Assim, considerando que a sessão pública para abertura dos envelopes está 

prevista para ocorrer em 22/09/2021 (quarta-feira), temos que, protocolada na presente 

data, plenamente tempestiva a presente impugnação, motivo pelo qual requer seja 

conhecida e regularmente processada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL  

 

 

O edital de Pregão Presencial 038/2021, Processo Licitatório 052/2021, doravante 

denominado simplesmente “Edital”, se refere a processo licitatório promovido pela 

Prefeitura Municipal de FELÍCIO DOS SANTOS/MG. 

O objeto da Licitação é o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, 

COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL”. 

A Impugnante é empresa de engenharia e tem interesse em participar do 

certame, sendo certo que preenche os requisitos do Edital, bem como presta os serviços 

necessários para o cumprimento do objeto da licitação. 

Após minuciosa análise do Edital pela Impugnante, bem como de seus 

documentos Anexos, conclui-se que, data vênia, há aspectos técnicos que necessitam 

de adequação, para que o certame atenda plenamente à legislação aplicável, 

principalmente a Constituição da República e a Lei 8.666/93 e atenda ao entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais (TCE- MG). 

Conforme se passará a demonstrar, a necessidade de ajuste do Edital e seus 

Anexos nos termos desta Impugnação é imperiosa, sob pena de trazer prejuízos 

irreparáveis aos licitantes e aos interesses do município de FELÍCIO DOS SANTOS/MG, 

afetando, assim, o princípio da ampla concorrência, uma vez que traz em seu esboço, 

indícios de irregularidades na aplicação de dispositivos das leis de incidência que 

maculam todo o certame, conforme adiante se demonstrará. 

  

 

 

 

 

 



 

 

II.I. DA QUALIFICAÇÃO DE ATESTADO(S) DE CAPACIDADE 

TÉCNICA OPERACIONAL.  

 

Em uma das exigências do Instrumento Convocatório, é possível constatar 

indícios de irregularidades acerca de atestados de capacidade técnica operacional. 

A exigência de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL, no item 7.2.4.3, 

“Pelo menos 01(um) atestado que comprove que a licitante, tenha executado, para o 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços de 

características técnicas similares as do objeto ora licitado”. 

Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de habilitação, 

entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos 

licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e 

aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser 

celebrado. 

Para isso, a Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação 

da capacitação técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II, e a 

comprovação da capacitação técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 1º, 

inc. I. 

No primeiro caso (capacitação técnico-operacional), a experiência a ser 

verificada é a da pessoa licitante, devendo comprovar, enquanto organização 

empresarial, sua aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Quanto à 

capacitação técnico-profissional, o foco da exigência é a demonstração da 

experiência do profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsável 

técnico. 

No que diz respeito à qualificação técnico-profissional, a Lei de Licitações, no § 

1º, inc. I, de seu art. 30, dispõe que a licitante deverá demonstrar possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 

prazos máximos. 



 

 

Atualmente, no Acórdão nº 534/2016 – Plenário, o Tribunal de Contas da União 

voltou a decidir ser lícito a Administração exigir quantitativos para comprovação da 

capacidade técnico-profissional, inclusive em nível superior aos quantitativos exigidos 

para a demonstração da capacidade técnico-operacional. Isso porque, segundo a 

conclusão firmada, “embora a experiência da empresa, sua capacidade gerencial e 

seus equipamentos sejam fatores relevantes, profissionais qualificados são 

determinantes para o desempenho da contratada”. 

Se for esse o caso, conforme afirmou a Min. Relatora do Acórdão nº 534/2016 – 

Plenário, não há “problemas em exigir do profissional mais do que se exigiu da firma, 

consoante apontado pela unidade técnica. A experiência da empresa na execução 

de obra é importante, mas não determinante. Sem profissional qualificado, a 

contratada não tem o mesmo desempenho, mesmo que tenha capacidade gerencial 

e equipamentos”. 

Com base nesses precedentes, entende-se possível responder que, de acordo 

com a jurisprudência do TCU, especialmente as decisões mais recentes, é possível exigir 

que para fins de qualificações técnica operacional e profissional em uma mesma 

licitação a exigência de atestados sejam referentes ao profissional e não atestados que 

comprove que a licitante, tenha executado, para o órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.II. REFERENTE A PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 

– INMETRO 

 

  

A PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – INMETRO, no qual traz o 

regulamento técnico da qualidade das luminárias para iluminação pública viária, assim 

cabia ao município de Felício dos Santos/MG, observar as especificações contidas na 

portaria para formular o processo licitatório e não observar características formais de 

fabricantes. 

 É de suma importância pontuar que a PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 

2017 – INMETRO, determina as características típicas de todas a luminárias para 

iluminação pública comercializadas no Brasil, fazendo com que a maioria dos 

fabricantes de luminárias utilizem os requisitos técnicos contidos na PORTARIA como 

especificações técnicas de suas luminárias. 

 Assim, a exigência de algumas características atípicas as especificações da 

PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – INMETRO, faz com que o objeto licitado 

configure a não concorrência e sim um direcionamento a certas empresas no certame, 

onde citamos: 

 No TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, 2.1 lotes, item 0005 diz 

que: 

 

“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA 

ILUMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA, POTÊNCIA NOMINAL 

MÁXIMA DE 140W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.000 

LUMENS, CONSTRUÍDA COM CHASSI E BLOCO DE SUPORTE 

(CORPO ÚNICO) EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, 

COM VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE 

AO CALOR, COMPOSTA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ 

(LEDS) BRANCO, ALTOBRILHO, COM TENSÃO DE 

ALIMENTAÇÃO DE 127V A 277V OU MAIS AMPLO. DEVERÁ 

POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO (AJUSTE DE PESCOÇO) NO 

MÍNIMO -5º A +5º. DEVERÁ TER GRAU DE PROTEÇÃO DE 

CARCAÇA MÍNIMO IP66 TOTAL, TANTO PARA O CONJUNTO 

ÓPTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA 

EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS) DEVERÁ 



 

 

POSSUIR LENTE SECUNDÁRIA DE VIDRO PLANO TEMPERADO 

NO MÍNIMO 04MM DE ESPESSURA E GRAU DE PROTEÇÃO IK 

08 OU SUPERIOR. TEMPERATURA DE COR DE 5.000K 

(ACEITAVEL +/- 10%). ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 

(IRC), ≥ 70. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 70.000 HORAS COM L70 

(MANUTENÇÃO DE 70% DO FLUXO INICIAL).: AS LUMINÁRIAS 

DEVEM POSSUIR SUPRESSOR DE SURTOS DE TENSÃO DE NO 

MÍNIMO 10KV/10KA. FATOR DE POTENCIA ≥ 0,95. TODAS AS 

LUMINÁRIAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A 

PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – INMETRO. O 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA LUMINÁRIA EMITIDO 

POR UNIDADE CERTIFICADA OEMO INMETRO E CATÁLOGO 

DOS PRODUTOS PARA COMPROVAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO INTEGRAR O 

ENVELOPE DA PROPOSTA. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS 

FORNECIDA PELO FABRICANTE”. 

 

 A PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – INMETRO estabelece no ANEXO 

I DA PORTARIA INMETRO N.º 20/201, A.5.4 Fator de potência, que as luminárias para 

iluminação Pública que utilizem tecnologia LED devem oferecer O FATOR DE POTENCIA 

(FP) NÃO INFERIOR A 0,92, conforme demonstra abaixo: 

 

A.5.4 Fator de potência  

A.5.4.1 O fator de potência medido não deverá ser inferior a 0,92. O fator de potência medido do  

circuito não deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada  

com tensão e frequência nominais. 

 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002452.pdf    

 

 Erroneamente, o edital em epigrafe solicita “FATOR DE POTENCIA ≥ 0,95.” No qual 

fundamenta características atípicas a PORTARIA. 

  

 Da mesma maneira, de forma equivocada, o edital em epígrafe solicita que as 

luminárias deverá ter como características “DEVERÁ POSSUIR LENTE SECUNDÁRIA DE 

VIDRO PLANO TEMPERADO NO MÍNIMO 04MM DE ESPESSURA”. A PORTARIA expressa 

claramente no ANEXO I DA PORTARIA INMETRO N.º 20/201, que poderá ser especificadas 

outras formas de lentes, vejamos.  

 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002452.pdf


 

 

A.9.5.2 No caso específico das lentes e refratores em polímero, a sua transparência não deve 

ser inferior a 90% do valor inicial.  

A.9.5.3 Para qualquer material em polímero de aplicação externa do produto, incluindo o refrator 

e  

lentes, deverão seguir as indicações da norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um  

tempo de exposição de 2 016 horas. 

  

 Em outra solicitação errônea, solicita VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 70.000 HORAS COM 

L70 (MANUTENÇÃO DE 70% DO FLUXO INICIAL). A PORTARIA expressa claramente no 

ANEXO I DA PORTARIA INMETRO N.º 20/20, que poderá ser atribuído valor menor, 

conforme demonstra abaixo na tabela 07: 

 

Tabela 7 – Requisitos de manutenção de fluxo luminoso para a luminária com tecnologia LED 

Vida nominal  

 

Vida nominal declarada Manutenção do fluxo luminoso mínimo 

a 6000 h 

50 000 h 95,8% 

 

B.6.3 Qualificação do dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de LED B.6.3.1 

O dispositivo de controle eletrônico para os LED, tipo independente ou embutido, deverá  

ser testado na situação de aplicação (dentro da luminária, se designado para tal) em condições  

nominais de operação (tensão nominal e temperatura ambiente), medindo a temperatura de 

carcaça  

do controlador no ponto indicado (tc). Para o ensaio, a luminária deve operar numa temperatura  

ambiente de 35 °C.  

B.6.3.2 A conformidade deste item é verificada se a temperatura medida de (tc) for menor ou 

igual  

ao valor de temperatura garantida e especificada pelo fabricante do controlador de LED que 

garanta  

uma expectativa de vida mínima de 50 000 h. 

 

 O art. 37, XXI, da CR/88 determina que as compras públicas devem ser pautadas 

no princípio constitucional da ampla competividade: 

 



 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

 

(...)  

 

XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  

obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 

o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

 

Em consonância com a norma constitucional, o § 5º do art. 7º da Lei nº 8666/1993, proíbe 

a realização de licitação de produtos e serviços sem similaridade ou de marca. Mais 

adiante, o inciso I do § 7º do art. 15 do mesmo estatuto dispõe que nas compras deve 

haver a especificação do bem a ser adquirido sem indicação de marca, vejamos: 

 

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo e, 

em particular, à seguinte sequencia: 

 

(...) 

 

5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens 

e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 

tecnicamente justificável, ou ainda, quando o fornecimento 

de tais materiais e serviços for feito sob regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório: 

 

Art. 15. As compras sempre que possível serão: 

 

(...) 

 



 

 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem 

indicação de marca; 

 

 Dessa forma, cabe ressalvar nos autos, que a exigência do O FATOR DE POTENCIA 

(FP); VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 70.000 HORAS COM L70 (MANUTENÇÃO DE 70% DO FLUXO 

INICIAL); LENTE SECUNDÁRIA DE VIDRO PLANO TEMPERADO NO MÍNIMO 04MM DE 

ESPESSURA, sem justificativa técnica configura ofensa ao § 1º, inciso I, do art. 3º da Lei nº 

8666/1993, pois restringe indevidamente a competividade do certame, in verbis. 

 

O tribunal de contas já manifestou no sentido de que o Termo de Referência não pode 

conter características atípicas na discrição dos produtos, sob pena de 

DIRECIONAMENTO DO CERTAME E SUA CONSEQUENTE ANULAÇÃO, vez que cabe ao 

órgão licitante realizar e atribuir características no terno de referência de acordo com 

a PORTARIA 20. 

 

8. Mas é exatamente esse o procedimento que deveria 

adotar para seguir a legislação e os princípios constitucionais 

de impessoalidade e de isonomia entre os licitantes. A 

empresa pública precisa relacionar, dentre as 

fragmentadoras disponíveis no mercado, aquelas que 

atendem à sua necessidade. Apenas após essa identificação 

deve elaborar o termo de referência, pois de nada serve 

aquele cujas exigências não são atendidas por nenhum 

modelo. E, se apenas um equipamento ou uma marca 

atender a especificação, em mercado de oferta 

diversificada, esse termo é supostamente dirigido e, portanto, 

passível de anulação. 

 

 Nesse sentido, considerando que as especificações atribuídas ao termo de 

referência do edital, diverge com as características exigidas pela PORTARIA Nº 20, DE 15 

DE FEVEREIRO DE 2017 – INMETRO. 

 Essas atribuições acima condizem também com o item 0006 do TERMO DE 

REFERÊNCIA; item 0007 do TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

   



 

 

II.III. REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 03 – ITEM 

0001 – “MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PONTO 

MANUTENIDO INSTALAÇÃO DE LED: INCLUSO MÃO DE OBRA E 

TODOS MATERIAIS (LUMINÁRIAS, RELE, CONECTORES, CABOS 

ETC)”. 

 

 O ITEM 0001, estabelece que a empresa vencedora do lote 03 deverá executar 

a “MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PONTO MANUTENIDO INSTALAÇÃO DE 

LED: INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS MATERIAIS (LUMINÁRIAS, RELE, CONECTORES, 

CABOS ETC)”.  

 Estabelece pela PORTARIA Nº 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 – INMETRO, que as 

luminárias de LED têm garantia de 05 anos ou 60 meses do fabricante, conforme abaixo: 

 

A - REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA 

k) garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor, sendo, no mínimo, de 

60  

meses; 

 

 Não há como estabelecer manutenção em produtos com garantia, onde as 

mesmas tem a garantia do próprio fabricante. A Manutenção deverá ser executada 

pela fabricante do LED e não pela empresa ganhadora da Manutenção da Iluminação 

Pública.  

 Noutro giro, cabe a Administração pública, a exigência da troca dos relés, 

conectores, cabos, para verificar se o defeito é mesmo da luminária. Caso o defeito é 

da luminária, não condiz a empresa da manutenção fazer a retirada da luminária e 

condicionar a mesma até a fabricante para reparos e sim a empresa que instalou a 

luminária executar tal serviço e substituí-la. 

 Assim é errado solicitar manutenção “MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

POR PONTO MANUTENIDO INSTALAÇÃO DE LED”. Onde a garantia é do fabricante e de 

quem instala as mesmas. 

  

 

 



 

 

III. PEDIDO 

 

 

III.I.  Pelo exposto, com base nos fundamentos acima delineados 

requer, no mérito, que lhe seja ANALISADO OS PONTOS DETALHADOS 

julgando-a TOTALMENTE PROCEDENTE para retificar o edital de licitação, 

considerando os termos e fundamentos ora expostos, por não restar 

dúvida quanto à irregularidade da sessão pública realizada e observadas 

todas as formalidades dos princípios da isonomia, competitividade, 

vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo. 

 

 

 

De Governador Valadares para Felício dos Santos/MG,  

no 14º dia do mês de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

GOVAL ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n.º 40.488.440/0001-54 

Maickel Vinicius Siman 

Sócio Proprietário 

RG: MG-10.883.783, CPF Nº 038.204.266-20 
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