
 
 

 
 

 
Impugnação Edital de Pregão Eletrônico 30/2022 
Processo: 03/2022 

 
Local de disputa: www.gov.br/compras 

UASG: 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES 
 

Valor máximo para aquisição: R$ 41.607,74 
 
Objeto: Medidor eletromagnético. Características: Sem necessidade de trecho reto OD:OD pn10. 

Turbo Sensor + conversor de sinais. Dn 300. Em conformidade com as normas técnicas da ABNT 
no que couber. Demais especificações conforme Termo de Referência 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro, 
 

 
 

 
Eu, Alan Monteiro de Lima, cidadão brasileiro, Casado, portador do CPF 461.260.208.04, 

RG 49.568.026-6,  vem apresentar, tempestivamente e muito respeitosamente, a IMPUGNAÇÃO 

ao pregão eletrônico em epigrafe, pelos fatos de direcionamento de edital para uma marca o que 
limita a concorrência do edital em desacordo com a Lei de Licitações 8.666/93 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.gov.br/compras


 
 

1. Das razões 

Viemos apresentar a determinada impugnação, devida ao suposto DIRECIONAMENTO de 

edital e especificações abusivas que vão contra o dever publico, de dimensionar e planejar suas 
aquisições visando a maior disputa, abranjendo tecnologias eficientes e economicas do mercado 
sem perder a qualidade. Dentre tantas empresas que trabalham com o fornecimento de medidores 

de vazão eletromagnéticos, o termo de referência direciona tais especificações para um grupo seleto 
de empresas e sem as intenções, o MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA e a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO – SEMASA  podem estar sendo induzidas a direcionar o 
edital para empresas que possuem tal tencologia limitando assim a concorrência e aumentando os 

gastos públicos.  
 
 

 
a. Trata-se do primeiro ponto levantado no referido certame, o subitem “e” do ponto 

5.9.7 no qual se diz respeito:  

 

“Catálogo técnico comercial em português do equipamento ofertado, não podendo 

ser um documento elaborado em editor de texto (Word), podendo ser um catálogo 

por grupo de equipamentos que possuam as mesmas características técnicas 

(modelo de eletrônica, diâmetro etc.); 

 

Ora, seja ser espantoso ler tal colocação, todo e qualquer tipo de documento inicia-

se em Word, um software excelente de uma das maiores companhias do planeta. 

Exigir até em qual software o fornecedor faz seus catálogos, manuais, certificados, 

ou seja, lá qual for o documento é completamente incoerente e sem nexo. 

Solicitamos que tal exigência seja retirada do edital, afinal, o objeto do certame é 

comprar um equipamento para medição de vazão de qualidade bom preço e não um 

manual feito em um software específico.  

 
 

b. Ainda no ponto 5.9.7, subitem “g”: 

 
“Comprovação de existência de Assistência Técnica no Brasil através de Atestados 

ABIMAQ, ABINEE ou outra entidade de classe compatível;” 
 

 
 

 
Prezados, a ABIMAQ ou ABINEE não é e nunca foi parâmetro para provar se o 
fornecedor tem ou não assistência técnica autorizada no Brasil. Trata-se de 

agências que tem como objetivo impulsionar o setor industrial e não provar se o 
fornecedor tem assistência técnica autorizada. Solicitamos portanto que seja 

retirada do edital tal colocação visto que basta uma declaração do fornecedor para 
provar que tem assistência técnica autorizada no brasil. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

c. Sobre os pontos h, i, j, k, l, m: 

Certificados para aplicação em água potável:. – (SOLICITAMOS A RETIRADA 

DESTA EXIGENCIA, e nos referimos artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei, BEM 
8.666/93, bem como ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal). 
Aproveitamos para questionar a PREFEITURA DE LAGES e a SEMASA, se a 

mesma exigencias e feita para aquisição de demais materiais que possuem contato 
com a agua distribuída no município? 

 
Exigência de instalação sem trecho reto a montante e a jusante; - (SOLICITAMOS 

A RETIRADA DESTA EXIGENCIA, e nos referimos artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, 
da Lei, BEM 8.666/93, bem como ao inciso XXI do artigo 37 da Constituição 
Federal).  Aproveitamos para reforçar a PREFEITURA DE LAGES e a SEMASA, 

que tal exigencia e feita para operações em TRANSFERENCIAS DE CUSTODIA e 
ou INSTALAÇOES DE EXTREMA FUNCINALIDADE METROLOGIA, EXEMPLO 

DE LABORATORIOS DE VAZAO. 
 

Perceba-se que laboratorios ACREDITADOS PELO INMETRO que realizam 
calibrações em equipamentos de vazão com certificação a RBC INMETRO não 
possuem em sua estrutura tubulações SEM TRECHO RETO para realizar os testes 

pois determinada EXIGÊNCIA não procede. 
 

Ainda complento: 
 
São solicitamos medidores de vazão com diâmetro nominal de 300mm ou seja, 12 

polegadas. 
Vejam que para correta funcionalidade, o equipamento precisa de 5x o diâmetro 

nominal do medidor a montante e mais 3x o diâmetro a jusante, totalizando assim 
8x o diâmetro nominal do equipamento. Questionamentos portanto, uma linha de 

300mm, como é possível não ter 2400mm ou seja, 2,4m (metros) de trecho reto nas 
instalações da SEMASA?  
Onde está a Engenharia da SEMASA que realiza projetos com tantas curvas e 

portanto somando turbulencia, mão de obra excessiva e autos gastos com soldas e 
curvas desnecessárias? 

 
Compatibilidade Eletromagnética: EN-61326-1 (2007) e EN-61010-1 (2001); - 

(SOLICITAMOS A RETIRADA DESTA EXIGENCIA, e nos referimos artigo 3º, 
parágrafo 1º, inciso I, da Lei, BEM 8.666/93, bem como ao inciso XXI do artigo 37 
da Constituição Federal). Aproveitamos para questionar a PREFEITURA DE LAGES 

e a SEMASA, se demais equipamentos eletricos/eletronicos de uso nas instalaçoes 
da PM possuem tal exigencia? Inclusive no equipamento eletrico desta licitação? 

 
d. Sobre o item 3 do referido edital, sobre “Aprovação do lote”, o subitem 3.1 informado 

sobre os ensaios de recebimento. 

 

 

“ENSAIOS DE RECEBIMENTO 

Os ensaios deverão ser realizados em laboratório acreditado no Inmetro (ISO 

17025), do próprio fabricante ou de terceiros, na presença de 02 (dois) inspetores 

indicados pela SEMASA de lages, na etapa pré-fornecimento. A data de realização 

dos ensaios deverá ser comunicada com pelo menos 15 (quinze) dias corridos de 

antecedência. 

 



 
 

Os custos inerentes à hospedagem, alimentação e transporte serão por conta da 

CONTRATADA, ou seja, da empresa fornecedora. A SEMASA poderá, a seu critério 

e/ou conveniência, deixar de acompanhar os ensaios de recebimento na fábrica do 

fornecedor. Se optar por esta última hipótese a SEMASA deverá avisar com 

antecedência o fornecedor, prazo mínimo de 07 (sete) dias corridos. 

 

O fornecedor deverá permitir livre acesso do inspetor credenciado a todos os locais 

onde se desenvolvam atividades relacionadas a este fornecimento, inclusive 

armazenagem. Serão verificadas, as dimensões dos flanges, comprimento, 

diâmetros internos e externos (elementos dimensionais), assim como desempenho 

final da curva de erros (elementos metrológicos), calibração, além de verificação 

funcional. 

 

Para o caso em que sejam detectadas não conformidades no equipamento ou 

matéria prima entregue durante os ensaios, não se eximirá o fabricante da 

responsabilidade de fornecer o mesmo, na data de entrega prometida. O não 

cumprimento com a data de entrega sujeitará o fabricante às penalidades aplicáveis 

ao caso. 

 

Além dos ensaios antes descritos serão verificados preparação, tratamento, pintura 

e acabamento das superfícies. Os ensaios de calibração deverão ser realizados nos 

pontos de vazão correspondentes às 

velocidades de 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 e 2,0 m/s.” 

 

Vemos nesse item 3.1 uma forma descabida de altos gastos publicos sem o menor 
bom senso por parte da SEMASA. Os equipamentos serão fabricados, testados em 

fábrica, depois serão testados em laboratorio acreditado a RBC Inmetro e serão 
entregues com determinada certificação. 

Qual é a necessidade de enviar dois técnicos da SEMASA para o laboratório para 
gastar tanto dinheiro publico em uma inspeção onde o proprio laboratório já realizará 
testes? 

Para que gastar tanto dinheiro em algo que no final não terá necessidade? 
Porque aumentar o custo do fornecimento em mais de 50% para enviar dois técnicos 

realizar testes que o proprio laboratório já vai vistoriar, aferir e calibrar o 
instrumento? 

Solicitamos que seja retirada tal exigência do edital visto que o equipamento já vai 
ser fornecido com calibração RBC Inmetro e não há nenhuma necessidade de gastar 
dinheiro publico com determinados testes. 

 
e.  Sobre os erros e faixas de velocidade: 

É solicitado que o equipamento faça leituras de 0,10 a 2,5 m/s. Os medidores de 
vazão eletromagnéticos são fabricados para atender a uma faixa de 0,5 m/s a 12 

m/s. A precisão dentro dessa faixa é de aproximadamente 0,5%. Velocidades 
inferiores a 0,5 m/s para medidores de vazão eletromagnéticos não são adequadas, 
mesmo que seja alegado que em momentos noturnos a vazão local é baixa e pode 

operar a 0,1 m/s solicitamos:  
 

 
 
 

 



 
 

Qual é a vazão em m³/h aproximada? 
Quantos metros de extensão tem esse tubo? 

Para qual finalidade será utilizado o medidor? 
Quais são as vazões minímas, médidas e máximas de cada medidor? 
 

Todos os medidores do mercado trabalham vazão velocidade ideal de no minimo 
0,5m/s e precisão de 0,5% ou melhor, para valores fora disso não há tabulações de 

valores. Solicitamos portanto a retirada dessa exigência. 
 

 
 

2. Acordão do TCU 

Vale ressaltar para esse referido certame o acordão do TCU sobre a elaboração de especificações 
técnicas e termo de referência para as licitações públicas: 

 

“Acordão nº 2.383/2014 – TCU – Plenário - No sentindo de que em licitações para 

aquisição de equipamento, havendo no mercado diversos modelos que atendam 

completamente as necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar 

o conjunto representativo desses modelos antes de elaborar as especificações 

técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar direcionamento do certame para 

modelo específico e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado” 

 

Solicitamos portanto, que a admistração publica reformule as especificações técnicas demostrando 

as condições de processo, layout de planta, informando ranges, trechos retos disponíveis, faixas de 

vazão, temperatura de processo entre outras especificações que se diz respeito AO PROCESSO e 

não especificações técnicas copiadas de outros fornecedores, a função da engenharia da SEMASA 

é disponbilizar as informações para que o fornecedor encontre a melhor solução e não disponibilizar 

especificações técnicas que concorrentes para que o edital seja direcionado para marcas especificas 

limitando assim a concorrência. 

 

 

Nesses termos, 

Peço deferimento. 

 

 

 

 

 

Engenheiro Eletricista Alan Monteiro de Lima 

CREA SP: 5070710126 

CPF: 46126020804 
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