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Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de licitações do Consórcio Público 

para Gestão Integrada - CPGI 

 

 

Ref. Pregão Presencial nº 002/2021  

ZAGONEL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 81.365.223/0001-54, com sede 

na BR 282, Km 576, Distrito Industrial Pinhal Leste, Pinhalzinho/SC, neste ato representada pelo seu 

Procurado Sr. Bernardo Vargas de Souza, Advogado, inscrito nos quadros da OAB/SC 41.152, vem 

respeitosamente e tempestivamente apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital em referência, com fulcro no 

parágrafo 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos. 

 

I - DA LEGALIDADE E DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 

Como sabido, a Impugnação ao Edital, trata-se do ato de contestar as cláusulas editalícias que 

divergem dos Princípios Constitucionais e basilares contidos no ato convocatório, tendo como amparo 

legal a legislação vigente, Artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019, que traz a formalidade quanto ao 

prazo tempestivo, senão vejamos: 

 

Impugnação 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, 

por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores 

à data fixada para abertura da sessão pública.Grifo nosso. 

 

Portanto, esta impugnação encontra-se tempestiva, já que o certame ocorrerá no dia 29 de 

setembro de 2021. 

 

II- DOS FATOS 

O  Consórcio Público para Gestão Integrada lançou edital de licitação para AQUISIÇÃO 

DE LUMINÁRIAS DE LED DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DOS ENTES CONSORCIADOS DO CPGI. 

 Ocorre que em uma análise detalhada do edital e seus anexos, nos deparamos com 

cláusulas restritivas de competitividade, mais especificamente quanto a faixa de tensão das 

luminárias. 



 
 

Página 2 de 3 

 

 

III- DO DIREITO 

1. DA TENSÃO DE OPERAÇÃO 

O ato convocatório requer que a tensão das luminárias e dos refletores seja de 100 a 

277 V. 

Todavia referida exigência é totalmente restritiva e descabida, haja vista que esse nível 

de tensão estar muito além daquilo que é determinado como nível crítico de fornecimento 

pela ANEEL, conforme módulo 8 do PRODIST mostrado abaixo: 

                  Figura 2 - Tabela 4 do Módulo 8 do PRODIST ANEEL, pág.42 

Assim, há de se considerar que as luminárias são componentes monofásicos (127Vac), 

e que o limite inferior para o NÍVEL PRECÁRIO de tensão (em RMS) seria de 110 Volts e para 

o limite superior, o NÍVEL PRECÁRIO de tensão (em RMS) seria de 135 Volts. 

            Por esta razão, mesmo que as luminárias sejam conectadas entre fase e fase (220Vac), 

o limite inferior para o NÍVEL PRECÁRIO de tensão (em RMS) seria de 191 Volts. Para o limite 

superior, o NÍVEL PRECÁRIO de tensão (em RMS) seria de 233 Volts. 

Neste contexto, cumpre destacar que, fabricantes nacionais como a Marca Zagonel, 

que fabricam a luminária e também desenvolvem o dispositivo de controle de alimentação 

dos LEDs (driver), projetam a faixa de alimentação (100 a 250 Vac) para atender ao mercado 

nacional, baseado nas normativas da ANEEL, que abrange, sem exceções, a todo território 

nacional. 

            Desta forma, claramente conclui-se que, a faixa de tensão nominal das luminárias LED 

da marca ZAGONEL atendem com folga aos níveis precários de tensão nominal exigidos pela 

ANEEL, ou seja, níveis que as concessionárias de energia são penalizadas pela ANEEL caso 

atinjam. 

 



 
 

Página 3 de 3 

 

            Depreende-se também, que não há vantagem alguma para Administração pública exigir 

faixas nominais superiores de: 110 à 233 Vac (em RMS). 

Assim, requer-se o posicionamento da Administração e consequente retificação da 

tensão exigida, considerando as exigências da ANEL e o pleno atendimento por luminárias 

que possuem tensão de 100 a 250 Vac, a fim de que não haja VIOLAÇÃO dos Princípios 

basilares do Direito.  

 
IV- DO PEDIDO 

Por todo exposto, resta claro a necessidade de adequar as especificações técnicas do 

produto/ Termo de Referência, constando as especificações de acordo com as normas 

vigentes. 

Assim, para que não se consolide um processo licitatório com vícios e 

consequentemente traduza para uma decisão equivocada, podendo trazer prejuízos para esta 

Administração, esta Impugnante, requer que seja: 

 Acatado nossos apontamentos, a fim do solicitado estar em consonância a norma; 

 Realizado todos os ajustes legais e cabíveis no ato convocatório em tela diante de 

todos os vícios apontados. 

 Caso assim não entenda essa Administração, que apresente as justificativas técnicas 

para a escolha desta faixa de tensão. 

E, é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom 

senso da autoridade que lhe é superior, que esperamos a total procedência dos pedidos 

expostos. 

Termos em que, 

 Pede e Espera Deferimento. 

 

Pinhalzinho/SC, 26 de setembro de 2021. 

 

______________________________________ 

Bernardo Vargas de Souza 
Advogado 

OAB/SC 41.152 
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