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Guaporé, em 24 de janeiro de 2020. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR 

ELETRO ZAGONEL LTDA. 

 

REFERENTE: PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2020 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS FUTURA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E 

SUPORTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS. 

 

Prezados Senhores: 

A empresa Eletro Zagonel Ltda. apresentou Impugnação ao Edital, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 12/2020, protocolado sob o nº 338/2020, de 22 de 

janeiro de 2020. 

O documento é tempestivo e passa-se à sua apreciação. 

 

A empresa Eletro Zagonel Ltda. alega o que segue: 

1) Que o documento é legal e tempestivo; 

2) Que foram identificadas incertezas referentes a exclusividade do LED SMD, do ajuste 

do ângulo da luminária, da distribuição luminosa e do valor de referência; 

3) Solicita que sejam acatados os apontamentos;  

4) Que sejam realizados os ajustes apontados; e 

5) Caso negada, que seja encaminhada a instância superior. 

 

I) Da Exclusividade do LED SMD  

As licitações são a maneira legal do Poder Público, em quaisquer esferas, 

realizar as suas contratações. Esta licitação, em específico, trata de aquisição de lâmpadas 

de LED e braços. Nesta monta, a Secretaria Municipal de Obras e Viação enumerou 

exigências mínimas para manter o nível de qualidade esperado dos licitantes.  

Sabemos que o art. 3º da Lei nº 8.666/93 dispõe que: 
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

E que o art. 15, do mesmo diploma legal dispõe o seguinte: 

 “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

(...) 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função 

do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 

possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração 

do material.” 

 

Ante o exposto, e após análises realizadas pela secretaria competente, fica  

explicitada a motivação do ato administrativo que fixou os critérios e condições no 

presente certame durante a fase interna da licitação, atendendo questões de conveniência 

e oportunidade da Administração, com fulcro no disposto no §1º do Art. 23 da Lei n. 

8.666/93, sem ferir direitos subjetivos dos interessados em contratar com o Poder Público 

Municipal, como veremos adiante. 

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

LICITAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA NA ORIGEM. EXIGÊNCIA DE VARIAÇÃO DE 

POTÊNCIA NA MOTONIVELADORA A SER ADQUIRIDA PELO 

MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO DE DIRECIONAMENTO DE EDITAL. 

INOCORRÊNCIA. 1. Para que seja concedida a antecipação de tutela, é 

necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o risco de dano grave ou perigo ao resultado útil do 

processo. No caso concreto, o fumus boni iuris está ausente. 2. De fato, pelo 

procedimento licitatório, a Administração Pública visa a selecionar a 

proposta mais vantajosa para entabular contrato de seu interesse. Para 

tanto, é necessário permitir (e fomentar) a competição entre os interessados. 

Todavia, isso não significa que a Administração Pública não possa fazer 

exigências contratuais que, eventualmente, venham a restringir o espectro 

de competição, desde, é claro, que a exigência esteja justificada e atenda 

ao interesse público. 3. Hipótese em que a exigência de variação de potência 

na motoniveladora, objeto do certame, não implica em direcionamento da 
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licitação, tampouco se mostra descabida ou excessiva. Parecer de órgão técnico 

do Município indicando a utilidade e pertinência da funcionalidade exigida. 4. 

Descabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito das decisões administrativas, 

interferindo na discricionariedade da Administração Pública, cabendo apenas 

a análise da legalidade dos atos. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080766298, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em: 29-05-2019) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE 

BENTO GONÇALVES. PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2018. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DA 

PREFERÊNCIA LEGAL PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM 

FINS LUCRATIVOS. NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE 

AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS 

NÃO CONFIGURADA. 1. Em se tratando de contratação de serviços 

emergenciais de saúde vinculados ao SUS, necessário que o edital tenha 

expressa previsão de preferência para entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos. 2. O Edital do Pregão Presencial n° 110/2018, possui expressa 

previsão no item 8.5 do Edital que a preferência disposta no art. 199, §1°, da 

Constituição Federal deve ser observada. 3. A Administração Pública dispõe 

da faculdade de discricionariedade em seus atos, desde que justifique que 

o ato visa ao interesse público, bem como respeite os princípios 

norteadores da Administração. 4. Ausência de ilegalidades ou ofensa aos 

princípios constitucionais norteadores das licitações. RECURSO 

DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70079677548, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado 

em: 30-01-2019) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONECTIVIDADE DE REDE DE DADOS, INTERNET E VPN. 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CERTAME QUE FERIRIAM A 

CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

DEMONSTRADO DE PLANO. AUSENTE PROVA DE 

ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. Direito líquido e certo, que 

nas palavras de Hely Lopes de Meirelles, é o que se apresenta manifesto em 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento 

da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos 

os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante . Consabidamente, 

para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, fulcro no artigo 

7º, III, da Lei 12.016/2009, exige fundamento relevante do direito líquido certo 

que se está a buscar, algo que, in casu, não restou demonstrado. Em que pese 

as alegações, por parte da agravante, pontuando irregularidades no certame, as 

quais ferem, em tese, os princípios atinentes à Administração Pública, 
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depreende-se que tais alegações são por deveras genéricas, o que vai de 

encontro à destinação dada ao mandado de segurança, qual seja, proteger 

direito líquido e certo, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/09. Como bem 

salientado pelo Juízo a quo, o agravante não junta sequer a cópia do respectivo 

edital com as modificações ocorridas em face do recurso administrativo, o que 

inviabiliza a análise de eventuais irregularidades apontadas, pois não se tem 

conhecimento da nova redação do edital. Ademais, consta dos autos parecer 

firmado por profissional habilitado na área de informática objeto do certame 

expondo de forma técnica a necessidade das exigências de tais requisitos, 

analisando ponto a ponto as insurgências do agravante. Inserem-se na esfera 

de discricionariedade do Ente Público os requisitos que entender 

necessários e adequados para a melhor prestação do serviço, tão somente 

podendo ser limitado pelo Poder Judiciário em caso de ilegalidade, o que, 

em sede de cognição sumária, não se vislumbra. Cabia à parte demonstrar a 

probabilidade de seu direito e o dano de difícil ou impossível reparação, o que 

não se fez, sendo caso de manter o indeferimento da antecipação de tutela 

postulada, sobretudo tratando-se de liminar em mandado de segurança. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074601790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 26/06/2018) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO E CONTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DIANTE DA HOMOLOGAÇÃO 

DO RESULTADO. INOCORRÊNCIA. Em que pese o procedimento 

licitatório se encerre com a homologação e adjudicação do objeto licitado ao 

vencedor, o que implica, dependendo das circunstâncias do caso concreto, na 

perda objeto da ação mandamental e, consequentemente, na sua extinção, tal 

não é o caso dos autos. Na hipótese em comento, é objeto do presente remédio 

constitucional a alegação de nulidade do procedimento licitatório, o que poderá 

ensejar - ainda mais diante da probabilidade do direito - a frustração do 

processo licitatório. REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NÃO 

PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE 

TÉCNICA. A escolha dos requisitos de participação e dos critérios de 

seleção do vencedor constitui o mérito administrativo - juízo de 

discricionariedade, em que o Administrador elege a melhor das soluções 

legais (conveniência), a partir da análise do caso concreto (oportunidade). 

Desde que válido à luz da lei e do direito, a juridicidade administrativa 

não pode invadir os critérios de conveniência e oportunidade do ato 

administrativo. Ora, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, 

que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser 

compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao 

Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades. 

Hipótese dos autos em que a não apresentação dos atestados de capacidade 

técnica em conformidade com o Edital não é mera irregularidade, mas 

descumprimento das regras do certame, que vinculam o Administrador e as 

partes e são a garantia do tratamento igualitário. RECURSO PROVIDO. 
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(Agravo de Instrumento Nº 70072057441, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

25/05/2017) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA O CERTAME. NÃO 

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E 

VINCULAÇÃO DOS TÉCNICOS AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA 

EMPRESA. DESATENÇÃO AOS ITENS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. Deveras, inexiste vedação legal 

para a estipulação de exigências específicas e rigorosas, se estas forem 

necessárias para eleger a proposta mais vantajosa, atender ao objeto da 

licitação e ao interesse público, pois situadas na margem de 

discricionariedade da Administração. Por isso, tais requisitos não violam 

o princípio constitucional da isonomia, nem frustram o caráter 

competitivo da licitação, tampouco impedem ou dificultam a ampla 

participação no certame. São ilegais, todavia, cláusulas ou condições 

discriminatórias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo da licitação, conforme o artigo 3º, parágrafo 1º, inc. I da Lei 

6.888/93. Contudo, não é o que ocorre nos autos. A agravante foi inabilitada 

por desatenção ao disposto no Anexo II, itens 7.d e 7.e, do edital (não 

apresentou prova de que os responsáveis técnicos do objeto da licitação 

pertencem ao seu quadro de funcionários, e também deixou de apresentar 

comprovante da capacidade profissional dos responsáveis técnicos do projeto). 

No que tange à habilitação técnica, a legislação vigente permite que o licitante 

exija certos requisitos a serem preenchidos pela equipe profissional do 

pretendente, tendo em vista a natureza do serviço objeto da licitação, de modo 

a que o licitante fique resguardado quanto ao eficiente cumprimento do serviço 

a ser contratado. Como se vê, o agir da autoridade impetrada não revela 

arbitrariedade alguma, ao contrário, reveste-se de legalidade devendo ser 

ressaltado o fato de ter sido amplamente respeitado o direito ao contraditório e 

à ampla defesa da licitante, ora agravante. Agravo não provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70072610322, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/04/2017) – grifei. 

 

Gostaríamos de ressaltar que o critério de julgamento deverá ser o mais 

vantajoso para a Administração Pública, e não o mais conveniente para algumas 

empresas. O âmago do processo recai na satisfação do interesse público, norteador de 

todos os certames públicos. 

Devemos ressaltar, por fim, que a simples falta de interesse em fornecer os 

itens descritos não pode e não deve ser confundida com a proibição de participar e, que 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

6 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 – (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: licita3@guapore.rs.gov.br 

 

os motivos da Administração para promover o certame nas condições delimitadas no 

edital já estão devidamente explicitados nesta decisão. 

A escola da tecnologia SMD nas especificações das luminárias de LED, se 

atribui aos fundamentos jurídicos acima apresentados, com fulcro no princípio da 

discricionariedade. Quanto ao caráter técnico que ensejou nossa opção por essa 

tecnologia, seguem elencados: 

a) A tecnologia COB tem um degradação da cromacidade (alteração da cor inicial) e da 

manutenção de fluxo superior à verificada pela tecnologia SMD; 

b) Usualmente, a tecnologia SMD é muito mais utilizada para iluminação pública viária 

em LED, por ser mais confiável, tendo diversas opções de fotometria; 

c) A tecnologia SMD é utilizada por uma ampla gama de fabricantes; 

d) Existe um ensaio da manutenção de fluxo luminosos LM 80, onde existe o comparativo 

entre as duas tecnologias, sendo que a depreciação do componente SMD é inferior a 

tecnologia COB; 

e) A tecnologia SMD permite ajuste em sua ótica permitindo alteração em sua fotometria, 

possibilitando ajuste melhor de caso a caso, visando atender melhor as expectativas de 

utilização desta municipalidade; 

f) A tecnologia COB é mais indicada para instalações protegidas e em que não há 

necessidade de que as luminárias sejam herméticas (imunes à chuva). 

Referente ao ângulo da luminária, entende-se que o mesmo é o mais 

adequado para as vias municipais, após a realização de testes com outros ângulos. 

Da mesma forma, temos a questão da distribuição luminosa. A 

classificação da distribuição luminosa do equipamento deve seguir os tipos conforme o 

quadro apresentado na página 5.  

Os tipos I, II e III indicam o quanto a luminária ilumina pra frente, 

enquanto os tipos curta, média e longa indicam o quanto a luminária ilumina para os 

lados. 
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Uma luminária “Tipo III Longa” é indicada para uma avenida aonde o 

espaçamento entre postes seja maior que o padrão de 35 metros, para assim poder ligar a 

luminosidade de uma luminária com a outra, também em vias que sejam mãos duplas ou 

apresentem pista larga de 20 metros ou superior. 

Uma luminária “Tipo I Curta” diz que a luminária abre pouco à frente, 

podendo não iluminar adequadamente a calçada oposta. Assim como à frente, também 

abre pouco para os lados, levando ao efeito de “zebramento”, que é quando as 

luminosidades não se ligam, deixando um espaço escuro entre as luminárias. 

Uma luminária “Tipo II Média” constitui a lente para vias de bairros e de 

ligação das cidades, pois abre pra frente sem avançar para dentro das residências, e liga a 

luminosidade não dando efeito zebramento. 

Uma luminária semi-limitada é quando existe uma perda de luminosidade 

internamente, para os lados ou para cima. Já uma luminária totalmente limitada é quando 

toda a luz é voltada para baixo (pista), não tendo perdas de luminosidade. 

Os melhores resultados no perímetro urbano de Guaporé foram 

identificadas com as lentes TIPO II MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA, motivo 

pela qual a mesma é a exigida neste certame. 

Quanto aos valores de referências, os mesmos se encontram publicados na 

forma anexa.  

Nesse sentido, não há necessidade de reforma de cláusulas uma vez não 

trazidos argumentos suficientes para que sejam alteradas as exigências realizadas. 

Percebe-se que não há ilegalidade na exigência, pois a discricionariedade 

das descrições vem prevista no rol de princípios da Administração Pública, consagrado 

no art. 37 da Constituição Federal. 
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 Ante o exposto, fica desde já explicitada a motivação do ato 

administrativo que fixou os critérios e condições no presente certame durante a fase 

interna da licitação, sem ferir direitos subjetivos dos interessados em contratar com o 

Poder Público Municipal.  

E se assim não fosse, estar-se ia privilegiando o interesse privado sobre o 

público. 

Ressaltamos que o processo licitatório seguiu os princípios da legalidade, 

buscando atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos.  

Por fim decido NÃO ACOLHER a impugnação apresentada.  

Intimem-se os interessados. 

 

 

 

VERÔNICA DE CAMPOS VELHO 

Pregoeira 

 

 


