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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  

 

 Vistos, etc. 

 

 Trata-se de impugnação administrativa apresentada pela empresa OLIVO S/A 

PRODUTOS ELÉTRICOS.  

 

A alegação da impugnante é que o edital de licitação modalidade Tomada de 

Preço nº 03/2019, cujo objeto é a contratação de empresa por empreitada global para 

manutenção da iluminação pública da Rua Amazonas e parte da Avenida Santa 

Catarina, conforme projeto, memorial descritivo, memorial de cálculo e orçamento, 

deve solicitar no edital de licitação que as luminárias de LED tenham certificação no 

INMETRO, para que sejam seguras e com padrão de excelência. 

 

Requer, ao final, a Administração Pública, para que seja acatado o pedido, 

realizando os ajustes legais cabíveis no edital de convocatório.  

 

 É o breve relatório do pedido apresentado.  

 

 Inicialmente cumpre ser destacado, que esta Administração está sempre em 

busca do cumprimento da estrita legalidade, exercendo suas funções com vistas a todos 

os demais princípios que norteiam a atividade pública de administração.  

 

 Com relação ao pedido apresentado, verifica-se que é tempestivo, tendo em vista 

que a sessão será realizada na data de 17/05/2019, e o prazo para impugnações é de até 

2 (dois) dias anteriores, sendo que o pedido foi apresentado em data de 02/05/2019, via 

correio eletrônico.  

  

 Quanto à manifestação de impugnação apresentada, equivocado o impugnante 

quando menciona que o edital de licitação se refere à modalidade pregão. 

 

 A presente licitação foi elaborada pela modalidade Tomada de Preço, dessa 

forma é regida pela lei n. 8.666/93.  

 

Data vênia, o pedido de inserção de certificação do INMETRO das lâmpadas 

LED não deve prosperar, pois o edital de licitação é claro ao solicitar os laudos técnicos 

do INMETRO, senão vejamos: 

 
“8.7.1.1. O vencedor do certame (habilitado e com a melhor oferta) 

deverá apresentar os seguintes laudos/ensaios técnicos realizados 

pelo INMETRO ou laboratórios acreditados ou certificados junto 

ao INMETRO, a fim de comprovar os quesitos técnicos exigidos da 

Luminária de LED, para a Comissão de Licitação: 
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a) Laudo/ensaio de Fotometria; 

b) Laudo/ensaio de Fiação interna e externa, conforme ABNT NBR 

15129; 

c) Laudo/ensaio de Resistência de Isolamento e Rigidez Dielétrica; 

d) Laudo/ensaio de Proteção contra Choque Elétrico; 

e) Laudo/ensaio de Resistência à Força do Vento; 

f) Laudo/ensaio de Resistência à Vibração; 

g) Laudo/ensaio de Proteção Contra Impactos Mecânicos.” 

 

Conforme leitura do item 8.7.1.1 do edital de licitação, este deixa claro que os 

laudos/ensaios solicitados das luminárias de LED a serem apresentados pelo vencedor 

devem ter sido realizados pelo INMETRO ou laboratórios acreditados ou certificado por 

ele. 

Ora, se os laudos/ensaios foram realizados e aprovados pelo próprio INMETRO, 

a luminária LED consequentemente tem certificação do INMETRO, caso contrário, os 

laudos/ensaios não seriam aprovados pelo órgão. 

 

Diante disso, não há razão para alteração do presente edital acrescentando mais 

exigências, tendo em vista que os laudos/ensaios solicitados já demonstram que a 

luminária a ser apresentada pelo vencedor terá que estar em conformidade com o 

INMETRO. 

  

DECISÃO 

  

Diante de todo o exposto, decido pelo conhecimento do pedido apresentado, 

vez que tempestivo, no entanto, no mérito, nego-lhe provimento, permanecendo o 

edital de licitação nos moldes em que se encontra.  

 

 Referida decisão será publicada no site da Prefeitura e no DOM SC.  

   

Coronel Freitas – SC, 03 de maio de 2019. 

 

 

IZEU JONAS TOZETTO  

Prefeito Municipal  

 


