
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material elétrico a ser utilizado 

na manutenção corretiva e preventiva da rede de iluminação pública municipal. 

IMPUGNANTE: ZAGONEL S.A. CNPJ 81.365.233/0001-54 

 

1. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  

 

 Questiona a Impugnante, inicialmente, que as especificações do TR –

Termo de Referência quanto às luminárias/lâmpadas estão incorretas/incompletas, 

não havendo descritivo mínimo exigido pelo INMETRO e ABILUX – Associação 

Brasileira de Indústria de Iluminação desses objetos a serem usados em licitação. 

Para tanto, colaciona em forma de “print” as INFORMAÇÕES MÍNIMAS A SEREM 

USADAS EM LICITAÇÃO e em seguida descreve as especificações mínimas que 

deve o TR deve conter. 

 

 Numa segunda abordagem a Impugnante questiona a Temperatura de 

Cor (TC) indicada nas especificações das lâmpadas LED’s, qual seja, 5500k (kelvin), 

dos itens 50 e 51 do edital, alegando que a AMA – Associação Médica Americana e a 

ABILUX indicam TC à iluminação noturna não superior a 3000k e limitação do Selo 

Procel a luminárias públicas de até 5000k, respectivamente.  

 

 Por fim, a Impugnante aponta a necessidade de esclarecimentos e 

correção quanto ao item 51, para definir se os LED’s serão de 120w ou 150w. 

 

 Alfim, após todos os questionamentos/apontamentos/impugnações, a 

Impugnante pede/requer sejam acatados os apontamentos solicitados, realizando-se 

os ajustes legais e cabíveis. 

 

2. DOS FUNDAMENTOS E DA ANÁLISE 

 

  De plano, quanto ao questionamento da TC de 5500k definidos pela 

Administração para as luminárias/lâmpadas de LED a serem licitadas, não há 



ilegalidade e/ou proibição de suas aquisições, para serem implantadas/ 

implementadas na iluminação pública. As recomendações apontadas pela 

Impugnante da AMA, ABILUX e INMETRO são, com dito, “recomendações” e não têm 

o condão de interferir na discricionariedade da Administração De definir o bem a ser 

licitado e as suas especificações. Assim, não se trata esse assunto de matéria a ser 

analisada e julgada na forma de impugnação, desmerecendo, ou melhor dizendo, na 

verdade nem se alcançado lançamento de “CONHECIDO/DEFERIDO/ACOLHIDO” ou 

“NÃO CONHECIDO/INDEFERIDO/NÃO ACOLHIDO”, o que deixará de ser analisado. 

 

  De outra banda, as demais impugnações serão acolhidas para proceder-

se à discriminação, descritivo mínimo dos itens 50 e 51 e correção/definição da 

potência deste último. 

 

3. DA DECISÃO 

 

 Por todo o exposto e, subsidiada pela área técnica demandante 

CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, uma vez que presente os requisitos de 

admissibilidade e, no mérito, com lastro nos posicionamentos levantados, ACOLHO 

PARCIALMENTE os pedidos de impugnação ao Edital em epígrafe, para correção e 

discriminação pormenorizada dos itens 50 e 51 e do Termo de Referência, com a 

observação e acréscimo do descritivo/informações mínimas e definição da potência 

(em watts) desse último item. 

 

 Ressaltamos que as alterações e/ou atualizações que serão realizadas 

afeta a abertura do certame. Desse modo, torna-se necessária a republicação do 

edital, com definição de nova data para realização do certame.  

 

 É a decisão. 

 

 

Elisônia Neves do Nascimento 

PREGOEIRA – Portaria 066/2021-GPM 
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