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JULGAMENTO À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 

001/2020 SENAI-TO. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  011/2020 SENAI-DR/TO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 SENAI-DR/TO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICO PARA AS UNIDADES DO SENAI 

CFP TAQUARALTO E CFP PARAISO. 

IMPUGNANTE: SUISIN ENERGIA LIMPA EIRELLI - EPP 

  

_______________________________________________________________ 

A empresa SUISUN ENERGIA LIMPA EIRELLI - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 28.001.783/0001-47, apresentou impugnação contra os 

termos do Edital da Concorrência nº 001/2020 SENAI-DR/TO, cujo objeto é contratação 

de empresa especializada em engenharia para implantação de sistema de geração de 

energia fotovoltaico para as unidades do SENAI CFP Taquaralto e CFP Paraíso. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

 Requisitos de Admissibilidade: 

No dia 30 de novembro de 2020, as 11h e 47min. foi protocolado a impugnação 

ao Edital sob o qual passamos a nos posicionar. 

 

Primeiramente cumpre ressaltar que conforme preconiza o Acórdão nº 2605/12 

TCU, as entidades do Sistema S não estão obrigadas a seguir rigorosamente os termos 

da Lei Federal nº 8.666/1993, todavia obrigam-se aos seus próprios Regulamentos. 

 

Desta forma, apesar do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI ser 

silente quanto à possibilidade de impugnação ao instrumento convocatório, o Edital de 
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Concorrência nº 001/2020, disciplina o prazo para o exercício de tal direito, senão 

vejamos: 

“12.1. Somente serão analisados pedidos de impugnação 

contra este Edital de Licitação, se protocolado até 05 

(cinco) dias antes da data fixada para abertura do 

processo licitatório, por escrito, devendo o mesmo ser 

protocolado na Sede do SENAI-TO, situada na Quadra 

ACSE 1, Rua de Pedestre, SE 03, nº 34-A, Plano Diretor 

Sul, Palmas-TO, CEP.: 77.020-016.”   

Nesse sentido, a contagem do prazo para impugnação tem por termo inicial a 

data estabelecida para o dia da apresentação da proposta. Assim, verifica-se que a 

presente impugnação foi protocolada de forma tempestiva.  

 

II – DAS ALEGAÇÕES 

Em síntese a empresa SUISUN ENERGIA LIMPA EIRELLI – EPP, apresentou 

os questionamentos relacionados abaixo, conforme segue: 

 

a) O Edital direciona o objeto da licitação para determinada categoria, quais seja a 

de Engenheiro Eletricista, restringindo assim a ampla concorrência, vez que os 

serviços de geração fotovoltaica, objeto da licitação, não são exclusivos de 

Engenheiros; (...) 

 

b) Sem sombra de dúvida o profissional técnico eletricista possui qualificação 

acadêmica para Geração de Energia, nos moldes exigidos no edital; (...) 

c) É conferido ao Técnico em Eletrotécnica projetar e dirigir instalações elétricas 

com consumo de energia de até 800 Kva, ou seja, o mencionado Decreto 

determina os limites de consumo com que os técnicos podem trabalhar; (...) 

 

Face às considerações apresentadas, a impugnante requer a suspensão do 

certame para retificação do edital, permitindo a participação dos profissionais e 

empresas do ramo de geração de energia fotovoltaico (observados os requisitos de 

capacidade técnica). 

 

III - DO MÉRITO  
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Após reexame baseado nas alegações da impugnante expostas na petição 

anexa aos autos, a CPL passa a análise do mérito, conforme segue:  

 

A impugnação apresentada pela empresa SUISUN ENERGIA LIMPA 

EIRELLI – EPP foi submetida à apreciação da Equipe Técnica do SENAI-TO. Após 

análise das alegações apresentadas, a CPL decide pela procedência das alegações 

com base na legislação vigente e em observância aos princípios legais que norteiam o 

processo licitatório.  

 

IV – DA DECISÃO 

Face ao exposto, com base nos dispositivos do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, resolvo conhecer a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

SUISUN ENERGIA LIMPA EIRELLI – EPP, para no mérito julgar PROCEDENTE. 

Isto posto, informamos que o edital será retificado. 

Dê ciência à impugnante, após divulgue-se esta decisão junto ao site www.senai-

to.com.br  e Portal da Transparência.  

Palmas-TO., 08 de dezembro de 2020. 

 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Presidente da CPL 

Sistema FIETO 
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