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Em exame a impugnação ofertada pela empresa UNICOBA ENERGIA S.A., em face 

das Cláusulas do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 (PROCESSO N° 001/2023) 

cujo objeto consiste no registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, 

em atendimento à diversas secretarias do município, conforme Termo de Referência, 

constante neste edital, pelo período de 12 (doze) meses.  

A empresa insurge-se contra a: (1) Da ausência de indicação em relação à norma 

técnica regulamentadora dos produtos; (2) Da ausência de exigência de ensaios e 

laudos técnicos; (3) Da descrição das luminárias led; (4) Da eficiência energética 

inexequível para luminárias led; (5) Do prazo curto de entrega do objeto; (6) Da 

solicitação de exclusiva de luminária tipo pétala; (7) Da potência fixa da luminária 

led; (8) Da temperatura de cor de 6.500k e luz branco frio.  

  
 

II - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE  

Nos termos da Cláusula 5.1 do instrumento convocatório, qualquer interessado poderá 

impugnar os termos edital até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para a entrega 

das propostas e documentos de habilitação.  

Assim, considerando que a Sessão Pública está agendada para às 08h do dia 08/02/2023, 

verifica-se que o expediente é tempestivo, posto que o impugnante enviou através do e-

mail do Setor de Licitações, licitacaoecompras@taquaritinga.sp.gov.br e/ou 

denis.licitacao@taquaritinga.sp.gov.br, suas razões em 11/01/2023, em observância aos 

ditames editalícios.  

 

III – DO MÉRITO  

 

III. A – DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EM RELAÇÃO À NORMA TÉCNICA 

REGULAMENTADORA DOS PRODUTOS 

Quanto à alegação de não haver menção a atendimento de nenhuma norma como 

referência, salienta-se que todos os 358 itens contidos no Anexo I – Termo de Referência 

foram extraídos do CATMAT.  

Sobre o CATMAT:  
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“O Catálogo de Materiais (CATMAT) do Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG) do Ministério da 

Economia (ME) é um sistema informatizado que permite a 

catalogação dos materiais destinados às atividades fins e meios 

da Administração Pública” 

 

“O principal objetivo do CATMAT é estabelecer e manter uma 

linguagem única e padronizada para identificação, codificação e 

descrição de materiais a serem adquiridos” 

 

Informações obtidas no link: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-

informacao/banco-de-precos/publicacoes/catalogo-de-materiais-2013-

catmat#:~:text=O%20Cat%C3%A1logo%20de%20Materiais%20(CATMAT,e%20meio

s%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica. 

Diante do exposto, fica evidente que os descritivos contidos no edital do Pregão 

Eletrônico nº 001/2023 estão embasados pelo mais alto escalão do Governo Federal, o 

Ministério da Economia, tendo sua legalidade inquestionável.  

 

III. B – DA AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ENSAIOS E LAUDOS TÉCNICOS 

Em relação a alegação de que o edital não solicita que sejam entregues laudos de ensaios 

emitidos em laboratórios acreditados pelo INMETRO, é destacado novamente a 

utilização de um descritivo fornecido pelo Governo Federal, que possui o intuito de 

padronizar as compras públicas.  

Vejamos a seguir: 

“O sistema BPS adota a padronização de descrição, codificação 

e unidade de fornecimento do Catálogo de Materiais do Governo 

Federal (CATMAT/SIASG - Comprasnet). O objetivo é a 

integração dos dados, de maneira a fim de padronizar e unificar 

a linguagem, favorecendo as comparações de preços dos 

produtos. 

A descrição precisa do objeto é fundamental para facilitar a 

identificação do item desde o momento da compra até o seu 

recebimento. 

O BPS trabalha para evitar a ocorrência de várias especificações 

para um mesmo produto, escolhendo de forma criteriosa a 

descrição dos produtos a partir do CATMAT” 

 

Segundo a Instrução Normativa nº 73 de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de 

https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/banco-de-precos/publicacoes/catalogo-de-materiais-2013-catmat#:~:text=O%20Cat%C3%A1logo%20de%20Materiais%20(CATMAT,e%20meios%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/banco-de-precos/publicacoes/catalogo-de-materiais-2013-catmat#:~:text=O%20Cat%C3%A1logo%20de%20Materiais%20(CATMAT,e%20meios%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/banco-de-precos/publicacoes/catalogo-de-materiais-2013-catmat#:~:text=O%20Cat%C3%A1logo%20de%20Materiais%20(CATMAT,e%20meios%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/banco-de-precos/publicacoes/catalogo-de-materiais-2013-catmat#:~:text=O%20Cat%C3%A1logo%20de%20Materiais%20(CATMAT,e%20meios%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica
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bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 
“Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço 

estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação 

de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos 

seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 

gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a 

aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano 

anterior à data de divulgação do instrumento convocatório” 

 

Segue abaixo figuras do item homologado no Painel de Preços. 

Figura 01 

Figura 02 
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As figuras acima corroboram a autenticidade do código CATMAT para contratações 

públicas.  

Na Figura 01 podemos verificar diversos processos licitatórios homologados, em todo o 

território nacional, processos que utilizaram o descritivo do código CATMAT que está 

sendo questionado por douta empresa. 

A Figura 02 detalha todas as informações relevantes de um pregão eletrônico homologado 

que utilizou o código CATMAT. 

 

 

III. C – DA DESCRIÇÃO DAS LUMINÁRIAS LED 

Como supracitado acima, a descrição dos 358 itens contidos no Anexo I – Termo de 

Referência foram extraídos do CATMAT, também exaustivamente detalhado nos itens 

acima.  

 

 

IV. D – DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INEXEQUÍVEL PARA LUMINÁRIAS 

LED 

O responsável técnico pela elaboração dos descritivos do referido processo licitatório é o 

engenheiro elétrico. Sendo assim, não há entre os colaboradores da Prefeitura Municipal 

de Taquaritinga, alguém mais capacitado para determinar um descritivo. Caso não 

houvesse um descritivo dentre os contidos no CATMAT, douto colaborador teria criado 

algum em específico.  

 

 

V. E – PRAZO DE ENTREGA 

Ilustre impugnante relata que o prazo máximo de 20 (vinte) dias, após o recebimento de 

Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho é incompatível com a razoabilidade. 

Neste ponto em questão houve alteração do prazo de entrega que era de 5 dias úteis para 

20 dias, atendendo diversas manifestações de licitantes.   

       

 

VI. F - DA SOLICITAÇÃO DE EXCLUSIVA DE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 
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Neste ponto ilustre impugnante relata que esse tipo de luminária está em desuso que é 

possível verificar o direcionamento a um único produto. 

Mais uma vez, se faz lembrar que, todos os descritivos foram extraídos do CATMAT, 

catálogo balizado pelo Ministério da Economia. Questionamentos sobre seus descritivos 

terão que ser feitos através dos canais de comunicação do Governo Federal. 

 

 

VII. G - DA POTÊNCIA FIXA DA LUMINÁRIA LED 

A resposta para esse questionamento é semelhante ao item IV. O responsável técnico 

determina o que vai ser licitado. Suas escolhas são retiradas de catálogo fornecido pelo 

Governo Federal. Portanto, totalmente dentro do estabelecido. 

 

 

VIII. H - DA TEMPERATURA DE COR DE 6.500K E LUZ BRANCO FRIO 

E, por fim, a resposta para esse questionamento é exatamente a mesma que a anterior. Em 

sua maioria, os questionamentos foram feitos sobre a decisão técnica do que será licitado. 

O responsável técnico pelos descritivos possui vasta experiência técnica e acadêmica. Os 

descritivos, todos, foram retirados de catálogo disponibilizado pelo Governo Federal, 

mais precisamente, o Ministério da Economia. Portanto, todo o processo de elaboração 

dos descritivos está totalmente amparado.      

 

 

V – CONCLUSÃO  

Com base no exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela 

empresa UNICOBA ENERGIA S.A., pelos fundamentos ora apresentados.   

 

Taquaritinga, 16 de janeiro de 2022. 

 

___________________________________ 

Denis G. Borges 

Pregoeiro 
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