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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESITENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022  
Processo Administrativo nº 513/2022  
 
 
 
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
A empresa Sahmaf Tecnoiluminação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.618.544/0001-23, com sede na Rua Pistóia, 1359, Bairro Panazzolo, Caxias do 
Sul-RS, neste ato representada por seu representante legal Mário Spedito Ferrigo Júnior, CPF 
nº 023.008.700-02, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 
8666/93,  e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de 
IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante especifica o que faz na 
conformidade seguinte: 
 
I – TESPESTIVIDADE. 
 
            A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar 
o pedido é de 02 dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e 
habilitação. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões 
ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se 
dá em 03 de março de 2022, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação. 
 
II – FATOS. 
 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para registro de preços de 
postes ornamentais, conforme consta no Edital. 

Ocorre que em uma análise detalhada do Edital e seus anexos, nos deparamos que o 
mesmo solicita que seja utilizada referência visual baseada em fotografia de baixa qualidade e 
com poucos detalhes descritivos. Também se verifica que o Edital apresenta descrições 
específicas as quais não são possíveis de identificar pelas fotos.  

Desta forma, apontamos os seguintes fatos como base de nosso pedido de 
impugnação: 

 
Quantos aos itens 01 e 02 do Termo de Referência:  

• Ausência de detalhamento por meio de desenho técnico que apresente 

detalhadamente o material solicitado, pois a foto é insuficiente para ilustrar as 

características descritas. Neste âmbito, verifica-se a ausência das seguintes 

informações:  

o Altura dos dois módulos; 

o Alturas e diâmetros dos escalonamentos, dado que a foto de referência mostra 

um poste com diversos escalonamentos e diâmetros ao longo da haste central. 

A descrição no Termo de Referência é vaga e identificação pela foto é 

insuficiente; 

o Espessura da chapa galvanizada do rebatedor, ângulo de rebatimento, 

dimensões de chapa (largura e altura); 

o Especificações do refletor a ser usado para que a confecção do suporte seja 

feita de forma adequada. 

▪ Nesse item ainda, verifica-se a ausência da informação que define se o 

refletor a ser utilizado no poste será LED ou de descarga de alta 
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pressão. Na foto de referência, o refletor identificado aparenta ser de 

LED, porém no Termo de Referência, menciona-se lâmpada e reator. 

Esse item é importante pois necessita-se saber se haverá necessidade 

de alojamento para o reator no poste. 

o Informações técnicas quanto a barra horizontal no topo do poste, a qual é 

possível identificar na foto de referência, mas não é descrita no Termo de 

Referência. 

 
Quantos aos itens 03 e 04 do Termo de Referência:  

• Ausência de detalhamento por meio de desenho técnico que apresente 

detalhadamente o material solicitado, pois a foto é insuficiente para ilustrar as 

características descritas. Neste âmbito, verifica-se a ausência das seguintes 

informações:  

o A nervura mencionada não aparece na foto, devido a qualidade da imagem, 

levantando dúvidas de seu formato; 

o Menciona-se a palavra “hastes” no plural, porém na foto o poste é simples, com 

uma haste apenas; 

o Projeção das hastes ornamentais; 

o Quanto a descrição do flange, torna-se necessário o desenho técnico em 

função da complexidade de sua descrição; 

o Informações técnicas sobre o cabo limitador de curso e suporte basculante, 

uma vez que não fica claro se os dois se aplicam à luminária toda ou apenas 

ao difusor; 

o Qual a rosca do suporte da lâmpada a ser utilizada; 

o Menciona-se “lâmpada LED”, porém também está descrito dentro do item a não 

necessidade de “lâmpadas e reatores”. Qual será o equipamento usado? LED 

ou Descarga de Alta Pressão. Essa informação torna-se necessária para a 

correta confecção do poste, que deverá ou não possuir alojamento para reator; 

o Descrição técnica dos chumbadores; 

o Descreve-se a cor específica “Marrom Bronze Liso”, de uma marca específica 

“WEG”. Se for utilizada esta cor, deverá ser informado o seu código RAL, uma 

vez que tal descrição citando o fabricante da tinta fere a premissa de 

competitividade. 

 
Quantos aos itens 05 e 06 do Termo de Referência:  

• Ausência de detalhamento por meio de desenho técnico que apresente 

detalhadamente o material solicitado, pois a foto é insuficiente para ilustrar as 

características descritas. Neste âmbito, verifica-se a ausência das seguintes 

informações: 

o A descrição da lâmpada a ser utilizada menciona “fator de potência mínimo de 

30W”, neste item: 

▪ Em circuitos de corrente alternada, o fator de potência é a razão entre 

a potência real que é usada para realizar trabalho e a potência 

aparente que é fornecida ao circuito. O fator de potência pode obter 

valores na faixa de 0 a 1; 

▪ A potência, medida em Watt, é usada para especificar a taxa na qual a 

energia elétrica é dissipada; 

▪ Portanto, a descrição refere-se a fator de potência ou potência?  

o Na descrição cita-se alojamento para equipamento “conforme detalhe na 

ilustração”. A foto de referência não aponta tal alojamento, tampouco é visível, 

dada a baixa qualidade da imagem; 
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o Na mesma descrição a luminária é caracterizada duas vezes, havendo 

divergências entre as duas descrições: 

▪ A parte superior é descrita com espessura de 1mm e 1,3mm; 

 
Também, considerando que a aquisição dos postes sem o equipamento elétrico 

(lâmpadas, reatores, refletores e módulos LED) poderá ocasionar prejuízos econômicos ao 
Município e que eventualmente podem ser cobrados da administração por descaso do erário 
público, sugerimos ao Município de Restinga Sêca que os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, sejam 
licitados com o equipamento elétrico/eletrônico já instalado ou fornecido juntamente com o 
conjunto, evitando assim possíveis problemas posteriores de instalação, incompatibilidade e 
garantia. Ainda se torna importante citar a vantagem de solicitar materiais que incluam 
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), terminal de aterramento para a parte elétrica, 
evitando assim possíveis danos ao equipamento e a vida humana, por se tratar de material 
instalado em local público. 
 
 
III – DIREITO. 
            Conforme acima já destacado, verifica-se no Edital a falta de detalhamento técnico, 
principalmente ilustrativo. Tal ausência acaba por limitar, dificultar e/ou impedir que o material 
seja fornecido corretamente.  
 
IV – PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 
com efeito de constar no Edital detalhamento técnico ilustrativo por Desenho Técnico (sendo a 
foto apenas como referência complementar, uma vez que a mesma é passível de interpretação 
dúbia), ajustes e correções nas descrições dos itens no Termo de Referência e aquisição dos 
itens acima citados com todo o equipamento elétrico/eletrônico.  
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada, 
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 
 
Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
 
Caxias do Sul, 25 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Sahmaf Tecnoiluminação Ltda. 

Engenheiro Eletricista Mário Spedito Ferrigo Júnior – Sócio / Gerente 
CREA-RS 247610 / CREA-SC 182376-6 
CPF: 023.008.700-02 / RG: 7106987361 
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