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PAC ELEJOR Nº 008/2021 
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ACUMULADORES MOURA S/A, sociedade anônima, inscrita no 

CNPJ/MF n. 09.811.654/0008-46, com sede na Rua João Bezerra Filho, nº 155, Anexo D, 

Bom Conselho, Belo Jardim/PE, CEP 55.153-130, com arrimo no item 4.2 e seus sub-itens, 

do Edital do Pregão Eletrônico em referência, vem, respeitosamente, oferecer a presente 

IMPUGNAÇÃO 

ao Preâmbulo do Edital e à Cláusula 2 (Do Objeto) do Anexo de 

Especificação Técnica, pelas razões a seguir expostas. 

I. TEMPESTIVIDADE 

Prescreve o item 4.2. do Edital em referência que: 

4.2.2 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para a 

ocorrência do certame, qualquer cidadão é parte legítima para: 

(…) 

b) impugnar o edital de licitação. 

No caso, sendo a data de abertura da sessão de licitação fixada em 

07.04.2021, a teor da minuta descritiva do ato convocatório, e a presente impugnação 

apresentada anteriormente à data limite de 05.04.2021, revelando-se, pois, plenamente 

tempestiva. 

 

 



 

II. DO OBJETO DO PREGÃO 

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de melhor 

proposta, mediante o exame do menor preço global, para a aquisição, por esta empresa 

estatal, de "Compra de 4 (quatro) bancos de baterias estacionárias chumbo-ácida 

ventilada/VRLA novas, tensão nominal 125 Vcc, capacidade nominal 300Ah – 1,21g/cm3, com 

60 elementos individuais cada, tensão nominal de 2,0 V/elemento. Fazem parte do fornecimento 

também, (um) densímetro digital portátil de massa, com certificação [Ex], utilizado na medição 

da densidade de eletrólito ácido de elementos de baterias (H2SO4), e 1 (um) analisador de baterias 

com pontas de prova anguladas". 

A descrição do objeto licitado, no entanto, tal como se constata do ato 

convocatório, ao consignar especificidade desproporcional à eficiência do banco de 

baterias cujo fornecimento se pretende, importa em exigência que restringe de modo 

indevido a competitividade no certame. 

Referida descrição restou especificada pelo estudo de Especificações 

Técnicas, anexo ao instrumento editalício, que, dentre outras providências, promoveu a 

restrição do fornecimento dos materiais em questão àqueles aparelhados por placas 

positivas tubulares, ao assim dispor sobre sua aceitabilidade: 

Estabelecer os requisitos mínimos relativos às características técnico-

construtivas, inspeção, ensaios e condições gerais que deverão ser atendidas 

para o fornecimento de 4 (quatro) Bancos de Baterias Estacionárias 

Ventiladas, com placas tubulares e eletrólito ácido para as instalações da 

Usinas Hidrelétricas de Santa Clara e Fundão. Cada banco de baterias deve 

conter 60 (sessenta) elementos novos com capacidade total de 300Ah. 

Essa circunstância, de plano verificável, permite que se proceda à 

retificação da descrição do objeto do Pregão, de forma a contemplar produto que, 

adstrito aos termos do Edital, venha a propiciar a participação da maior quantidade de 

licitantes, a favorecer, por isso mesmo, a seleção da melhor proposta pela Administração. 

Nesse contexto, torna-se importante expender algumas considerações 

a propósito da empresa ora impugnante e de sua inequívoca reputação positiva no 

mercado de baterias, antes mesmo da incursão na questão de fundo propriamente. 



 

A ACUMULADORES MOURA S/A é empresa consolidada no 

mercado de baterias há mais de 60 anos, reconhecida internacionalmente pela qualidade 

de seus produtos e produz mais de 7,5 milhões de baterias a cada ano, colocando-a em 

posição de destaque no cenário nacional.  

No âmbito dos contratos celebrados com a Administração Pública, 

verifica-se que a MOURA tem atuação destacada e que vem aumentando 

progressivamente no segmento das companhias de geração, transmissão e distribuição 

de energia, em que é possível citar, a título exemplificativo, a COPEL, CHESF, Furnas e 

CEEE. 

Naturalmente, a confiança na capacidade de fornecimento e na 

qualidade do seu produto nunca foi empecilho para a MOURA, tanto que a parte ora 

notificada celebrou com o Tribunal Superior Eleitoral contrato oriundo do Processo 

Licitatório nº 2015.00.000001435-1, para o fornecimento de aproximadamente 130.000 

(cento e trinta mil) unidades de baterias seladas com aplicação nas urnas utilizadas nas 

eleições de 2016, tendo sido executado sem quaisquer contratempos.  

Vale citar, também, clientes como Petrobras, Correios, Banrisul, Banco 

do Brasil, Metrô do Distrito Federal e de São Paulo, entre outros, cenário em que, num 

corte de 10 anos de histórico com vendas para a Administração Pública, se acumula um 

volume de mais de 5 milhões de Ampères (Ah), sem nenhum histórico de conduta que 

tenha sido repreendida durante a execução dos referidos contratos.  

Trata-se, portanto, de empresa lídima, com larga experiência em suas 

áreas de atuação, e que, ao longo do tempo, adquiriu o respeito e a credibilidade no 

mercado exatamente por buscar cumprir suas avenças com a excelência que carrega em 

seus produtos.  

Essas qualidades, examinadas à luz da restrição implementada pelo 

ato convocatório, fazem ver que a adstrição dos produtos essenciais à finalidade 

esperada pela Administração não se coadunam com o que prescrito no edital, tal como 

exposto nas premissas a seguir aduzidas. 

Conforme a seguir será demonstrado, de modo a se conferir segurança 

jurídica à contratação e adequar o critério de julgamento/regime de execução à 



 

disciplina de regência e à jurisprudência do TCU, cumpre a retificação do ato 

convocatório e seus anexos quanto aos pontos a seguir expostos. 

Vejamos. 

 

III. MÉRITO 

1. EDITAL DO TIPO “MENOR PREÇO” – EMPREITADA GLOBAL – 

INADEQUAÇÃO 

Como se vê do Preâmbulo e do edital, bem como da Cláusula 2 das 

Especificações Técnicas a ele anexas, o certame visa a contratação de baterias do tipo 

chumbo-ácida, observadas as diversas especificações ali descritas, com a previsão de que 

o regime de execução se dará pelo da empreitada global. 

O objeto licitado, no entanto, não comporta o regime de execução 

indicado, que é próprio à execução de obras e serviços de engenharia, seja por se tratar 

de compra que não é com ele compatível, seja por ausência de sinalização expressa no 

Termo de Referência do certame. 

A contratação integral, com efeito, define-a a Lei das Estatais (Lei n. 

13.303/2016), como aquela "contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas 

as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 

até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 

técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 

características adequadas às finalidades para as quais foi contratada" (art. 42, IV), inserida 

referida disposição na Seção III da lei, que trata das "Das Normas Específicas para Obras 

e Serviços". 

A empreitada consiste no “negócio jurídico pelo qual uma das partes 

(empreiteiro) se obriga perante outra (dono da obra ou comitente) à realização de uma certa obra, 

por si ou com o auxílio de terceiros, mediante um preço, sem que se configure dependência ou 

subordinação” (CRISTIANO CHAVES DE FARIA; NELSON ROSENVALD, "Curso de 

Direito Civil: Contratos", p. 906, 6ª ed., Juspodivm, Salvador, 2018). 



 

Vê-se, desse modo, que a empreitada global é regime de execução de 

obras públicas, nela compreendidas as etapas de anteprojeto, projeto básico, projeto 

executivo, execução e entrega da obra em condições de operatividade à Administração, 

o que em nada se ajusta ao objeto do certame em referência, que se limita à simples 

compra dos bancos de baterias. 

Ainda que se viesse a considerar os serviços de instalação e remoção 

dos bancos de baterias como item autônomo da contratação, não seria pertinente 

enquadrar o edital na empreitada, pois se trata de serviço ordinário e acessório à compra 

principal. 

A finalidade de se prever na Lei n. 13.303/2016 um regime de execução 

global das empreitadas contratadas pelas empresas estatais é, precisamente, a de se fazer 

compreender em um único modelo de cumprimento contratual as diversas etapas, 

anteriormente destacadas, que integram a execução de obras públicas e de grande vulto 

estrutural. 

Cuida-se de disposição absolutamente alheia ao regime ordinário de 

compra de produtos comuns, que se resolve no procedimento simplificado do Pregão, o 

qual é impróprio ao regime especial de execução. 

Assim, torna-se necessário que o poder licitante faça excluir a previsão 

de que a execução contratual se dará sob o regime da empreitada global, posto que 

impertinente, substituindo-o com a definição do Pregão do tipo menor preço por item. 

2. VIRTUAL FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO COMO SENDO O 

“MENOR PREÇO GLOBAL” – POSSIBILIDADE DE “JOGO DE PLANILHAS” – 

RECEIO DE RESULTAR FRACASSADA A LICITAÇÃO – ALTERAÇÃO DO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO QUE SE IMPÕE PARA APENAS PARA “MENOR 

PREÇO POR ITEM” - PARCELAMENTO DO OBJETO LICITADO QUE SE IMPÕE 

– SÚMULA/TCU 247. 

É possível que se considere a referência à empreitada global como erro 

material, que acabou por tornar indiferente a previsão de que o critério de julgamento 

adotado para as propostas é o menor preço global. 



 

Mostra-se importante insistir na assertiva de que que não há alusão a 

serviço ou obra que enseje alguma forma de empreitada na execução contratual, eis que 

nesta categoria não se insere o serviço acessório de instalação e troca dos componentes 

dos bancos de baterias. 

O art. 15 da Lei n. 8.666/93, ao objetivar a concretização do princípio 

da economicidade, em seu inciso IV, previu que as compras públicas deverão “ser 

subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 

mercado, visando economicidade”, a tornar excepcional a aquisição, de bens agrupados em 

lotes ou por preço global (TCU, Acórdãos 2.977/2012, 529/2013, 1.592/2013, 1.913/2013, 

2.695/2013, 343/2014, 4.205/2014, 757/2015, 834/2015, 1.680/2015, v.g.). 

Com efeito, tem lugar referida excepcionalidade na hipótese em que a 

condução de antecedente estudo técnico permita constatar possível prejuízo à economia 

de escala ou risco ao conjunto do objeto, nos termos do verbete 247 da Súmula do 

Tribunal de Contas da União: 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade”. 

Tendo em perspectiva esse enunciado sumular, o TCU tem destacado 

que “a modelagem de aquisição por preço global de grupo de itens é medida excepcional 

que precisa ser devidamente justificada, além de ser, em regra, incompatível com a 

aquisição futura de itens isoladamente” (Acórdão nº 1.347/2018 – Plenário).  

E nem se pode ignorar a circunstância de que, presente a natureza dos 

itens contidos no quadro geral do certame, por não guardarem insuperável relação de 

dependência entre si e nem comporem processo de funcionamento integrado, denota-se 

a evidência do fundado risco de prejuízo, em termos de economia de escala, ao poder 

licitante. 



 

Com efeito, admitido que a licitação em questão é do tipo menor preço 

global, tem-se propiciada a ocorrência do denominado “jogo de planilha”, prática que 

tem merecido o repúdio dos Tribunais de Contas. 

Na realidade, este execrável costume também se apoia na própria 

vedação à subcontratação, a indicar que, violando a regra da economicidade, impõe-se 

o julgamento mediante a consideração do menor preço atribuído a cada item. 

É que, à luz de tal critério de julgamento, surge a fundada 

possibilidade de incremento com sobrepreço dos valores de determinados itens, com a 

atenuação do preço de mercado de outros do mesmo lote e cuja experiência revela serem 

de menor saída no mercado, de maneira a aparentemente reduzir o valor grupal. 

A propósito de tal prática, que se revela acentuadamente prejudicial à 

eficiência na contratação e ao princípio da escolha da melhor proposta, assim tem feito 

consignar o TCU: 

18. É cediço que o jogo de planilhas é prática defesa pelo TCU, uma vez que 

consiste em subtrair itens contratuais com preços menos atrativos ao 

contratado, por vezes, abaixo do valor de mercado, para viabilizar acréscimos 

em outros itens contratados com sobrepreço, caso o órgão contratante não 

adote medidas para prevenir o ilícito; como por exemplo, aferir se os preços 

unitários das contratações, após adoção de acréscimos e supressões, estariam 

em conformidade com os praticados no mercado ou condizentes com a 

percentual de desconto linear ofertado no certame. Dessa forma, a vedação à 

compensação entre acréscimos e supressões, em contratos que possuem itens 

compensáveis, tem por objetivo justamente impedir que o limite de que 

trata os §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993 seja burlado. 

19. Ainda, a jurisprudência do TCU entende que, ao se admitir a livre 

compensação entre acréscimos e supressões de itens diversos do contrato, 

haveria descaracterização do objeto originalmente licitado, com acréscimos 

expressivos em certos itens contratuais, que estariam acima do patamar de 

25% permitido pelo §1º do art. 65 da Lei 8.666/1993, e supressões em outros, 

em afronta aos princípios que regem as licitações, já mencionados. 

(ACÓRDÃO 66/2021 - PLENÁRIO Relator AUGUSTO NARDES 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=734619


 

Além da fundada possibilidade de se utilizarem determinados 

licitantes do jogo de planilhas, de modo a ocultar a real composição do valor dos lances, 

incorre o Edital em situação que favorece o fracasso da licitação, com o não atendimento 

ao critério de julgamento por qualquer dos participantes, eis que sua real satisfação 

somente ocorreria com o oferecimento, por uma mesma empresa que necessariamente 

oferecesse todos os itens descritos, em condições regulares de mercado. 

É por isso que, apresentando-se o objeto licitado na forma de itens 

como técnica e materialmente suscetíveis de adjudicação unitária, impõe-se a 

modificação do critério de julgamento, de modo a licitar referidos itens separadamente, 

tendo-se em consideração o preço também de cada unidade descrita na Ordem de 

Compra. 

Na realidade, o objetivo que inspira tal providência consiste, como 

adverte o magistério da doutrina, no “melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado e ampliação da competitividade” (JESSÉ TORRES PEREIRA, MARINÊS 

RESTELATTO DOTTI e RAFAEL MAFFINI, “Comentários à Lei das Empresas Estatais 

– Lei nº 13.303/2016, p. 264, 2ª ed., Fórum, 2020).  

Daí por que, de ordem a justificar o contorno da regra geral do 

parcelamento do objeto licitado, torna-se impositiva a concreta ocorrência de justa causa, 

amparada em parecer técnico, que evidencie o risco à execução do futuro contrato, a 

excepcional complexidade da contratação ou a perda na economia de escala, caso 

adquiridos os bens de forma separada. 

Essa percepção da matéria, no domínio de competência do próprio 

Tribunal de Contas da União, tem sido acolhida em sucessivos precedentes que, como 

no caso, revelam absoluta pertinência ao tema, pois “a opção de se licitar itens agrupados 

deve estar acompanhada de justificativa, devidamente fundamentada, da vantagem da escolha, em 

atenção aos artigos 3º, §1º, I, 15, IV e 23, §§1º e 2º, todos da Lei nº 8.666/93” (Acórdão n. 

861/2013-Plenário, rel. Min. VALMIR CAMPELO). 

3. PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E DA IGUALDADE – AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA EVENTUAL ADJUDICAÇÃO GLOBAL – 

RESTRIÇÃO QUE PROMOVE PREJUÍZO À ECONOMIA DE ESCALA. 



 

A disciplina questionada na presente impugnação também ofende os 

princípios da competição e da igualdade entre os licitantes (Lei n. 8.666/93, art. 3º, 

"caput" e § 1º), na medida em que comprometem e desfiguram a atratividade na 

participação no certame por parcela relevante do mercado, ante a restrição veiculada 

pela adjudicação em grupo único: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 

o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 

e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

Semelhante previsão também consta do próprio Estatuto das Empresas 

Estatais (Lei n. 13.303/2016), que consagrou como princípio regente dos certames 

promovidos pelos entes a ele sujeitos, em seu art. 31, o da obtenção da máxima 

competitividade e do julgamento objetivo: 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 

públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da 

proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, 

e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 

devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 

economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 



 

instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 

objetivo. 

O desatendimento de referidos postulados, tal como assinalou HELY 

LOPES MEIRELLES, "constitui a forma mais insidiosa de desvio de poder, com que a 

Administração quebra a isonomia entre os licitantes" ("Direito Administrativo Brasileiro", 

p. 258, Malheiros, São Paulo, 2001), razão pela qual desvirtua o mandamento que 

informa e fundamenta a própria concepção de licitação (CF, art. 37, XXI), tipificado na 

obtenção da proposta mais vantajosa para o Estado. 

É que “igualdade na licitação significa que todos os interessados em contratar 

com a Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça 

vantagem não extensiva a outro" (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, "Manual de 

Direito Administrativo", p. 244, 19ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2007). 

A pretendida adjudicação global, por isso mesmo, de bens 

tecnicamente independentes e economicamente divisíveis, frustra, notadamente quando 

o instrumento convocatório que o faz não revela apoio em parecer técnico motivado que 

assim o recomende, de modo indevido, o caráter competitivo de que se deve revestir o 

pleito licitatório. 

Sendo assim, cumpre ao poder licitante a adjudicação fracionada de 

seu objeto, nos termos do entendimento pacificado pelo TCU, mediante o julgamento do 

menor preço por item. 

4. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE RESTRINGE A PRESTAÇÃO CONTRATUAL ÀS 

BATERIAS DE PLACA POSITIVA TUBULAR - INCREMENTO NA EFICIÊNCIA E 

SUPOSTA SUPERIORIDADE DO PRODUTO NÃO COMPROVADOS 

Tem-se do edital que as unidades componentes do banco de baterias 

deverão ser do tipo chumbo-ácidas, com elementos individuais (singelos), estacionários 

com placa negativa empastada e placa positiva tubular. 

Baterias com placas tubulares são comumente comparadas com 

baterias de placas planas e, neste contexto a teoria declara que as placas tubulares têm 

certa vantagem em relação ás baterias com placas planas. Entretanto, o produto aqui 

ofertado e produzido pela Moura trata de baterias com placas planas blindadas, um 



 

conceito tecnológico com desempenho totalmente diferente das placas planas. Baterias 

com placas planas blindadas oferecem vantagens em relação às placas tubulares, como 

exemplo podemos citar baixa resistência interna (maior facilidade na aceitação de carga 

e melhor desempenho na descarga), maior volume de material condutor (maior 

resistência a corrosão) e baixíssimo consumo de água ( manutenção reduzida). A 

despeito de tais particularidades, no entanto, analisada sob o ângulo da eficiência, 

implica na conclusão de que as placas tubulares, se não inferiores na relação custo-

benefício, mostram-se ao menos equivalentes às baterias de placas planas blindadas. 

Com efeito, conforme a seguir se explica, a referida exigência não 

guarda razão de ser, uma vez que, do mesmo modo que as placas tubulares, as placas 

positivas do tipo plana blindada servem ao propósito da ELEJOR, de tal forma que a 

restrição se mostra  excessiva.  

Em primeiro lugar, é importante destacar que os princípios 

eletroquímicos que regem as baterias com placas positivas planas (blindadas ou não) e 

tubulares são absolutamente idênticos, inexistindo diferenças fundamentais entre os 

referidos tipos de baterias. Isto é, a função, demanda energética e material ativo são 

iguais em ambos os tipos de placa, de maneira que eventuais distinções que se possa 

entre elas observar se restringem ao desenho da grade que suporta o material ativo na 

placa positiva, ou seja, o formato de armazenamento da massa ativa da placa. 

Veja-se, a título ilustrativo, como é desenhada a placa plana: 

    

Por sua vez, para fins de comparação, veja-se o desenho da placa 

tubular: 



 

  

 

Independentemente de se tratarem de baterias planas ou tubulares, as 

baterias de chumbo-ácido, com o decurso do tempo, apresentam corrosão na grade da 

placa positiva. Cuida-se de fenômeno inevitável, inerente à operação da bateria. No 

entanto, o grau de evolução de gases e de corrosão podem ser controlados e 

manipulados para otimizar o desempenho do energético e a vida útil do produto.  

Nesse aspecto, as baterias de placas positivas do tipo plana blindadas, 

por utilizarem mais chumbo em sua composição, são mais robustas e, portanto, mais 

difíceis de se corroer pelo ácido, o que as coloca em vantagem sobre as baterias tubulares, 

ainda que sejam vendidas pelo mesmo preço. 

Nas placas tubulares o material ativo é mantido em contato com o 

material condutor (grade de chumbo) através de tubos de tecido, já nas placas planas 

blindadas o contato é assegurado em duplo processo: 1) o material ativo reage com o 

condutor promovendo aderência durante um processo que acontece dentro de camâras 

com temperatura e umidade controlada e, 2) Ao final deste processo as placas recebem 

uma blindagem individual com duas camadas de retentores; estes dois processos 

garantem total aderência do material ativo ao condutor (grade) não permitindo perda 

de contato ao longo da vida.  

Detalhando-se o que ora se alega, a MOURA colaciona, nesta 

oportunidade, apresentações que comparam as baterias de placas planas blindadas e 

tubulares, a fim de evidenciar que não apenas se tratam de produtos similares, mas 

também que as baterias de placas planas blindadas, produzidas pela ora impugnante, 

possuem vantagens técnicas se comparadas às de placas tubulares (Doc. 01). 

Disso se conclui que o Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2021, ao 

exigir que as baterias fornecidas possuam placas positivas do tipo tubular, acaba por 



 

fazer restrição indevida à competitividade da licitação, uma vez que os fornecedores de 

baterias de placas planas blindadas, como a impugnante, possuem plenas condições de 

atender às necessidades da Administração licitante, não havendo que se falar em 

diferenças substanciais entre as placas planas blindadas e tubulares, a ensejar a exclusão 

daquelas do certame. 

Em verdade, como se viu, o que, de fato, se verifica da presença de tal 

restrição no instrumento convocatório é o alijamento da competição de fornecedores 

cujos produtos são de qualidade superior, uma vez que as baterias de placas planas 

blindadas possuem maior quantidade de material ativo e maior resistência à corrosão se 

comparadas às tubulares. 

Daí que restringir a participação no Pregão Eletrônico para a compra 

de banco de baterias às empresas fornecedoras do produto especificamente aparelhado 

pelas placas tubulares implica no favorecimento indevido de tais licitantes, eis que 

semelhante restrição se apoia, ao que sinaliza o Edital, em assertiva que, na prática, não 

conduz ao aprimoramento do desempenho energético da unidade, tampouco torna de 

superior qualidade determinado banco de baterias. 

Com toda a expertise técnica que adquiriu ao longo dos anos, caso 

houvesse qualquer comprovação científica que atestasse a superioridade da tecnologia 

das baterias de placas tubulares em detrimento das planas, certamente a 

ACUMULADORES MOURA S/A alteraria as características de seus produtos e passaria 

a produzir placas tubulares.  

Opta a impugnante por não o fazer, exatamente em razão de inexistir 

qualquer diferença substancial entre os tipos de bateria, ambas servindo ao mesmo 

propósito e divergindo, como visto, apenas na maneira de se trabalhar a tecnologia nas 

baterias chumbo-ácidas. 

Sobre a oferta de produto de qualidade superior ao exigido em 

licitação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é 

plenamente admitida, desde que mantido o gênero do bem licitado e, naturalmente, se 

assegure a vantajosidade financeira da contratação. Veja-se: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO. 



 

ATENDIMENTO ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. PRODUTO 

COM QUALIDADE SUPERIOR À MÍNIMA EXIGIDA. 

1. Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, não fere os princípios da 

isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua qualidade 

superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado permaneça 

inalterado e seja atendido o requisito do menor preço. 

2. Recurso ordinário não-provido 

(STJ. MS 15817 RS 2003/0001511-4, 2ª T., rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, DJ de 03.10.2005 p. 156) 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União já se posicionou 

pela possibilidade de flexibilização do critério de julgamento da proposta nos casos em 

que o produto ofertado for de qualidade superior à especificada no Edital, a saber: 

“Sob tais circunstâncias, não vejo afronta ao interesse público nem aos 

princípios licitatórios a oferta de produto de qualidade superior ao desejado 

pela administração contratante, desde que seu preço seja o mais vantajoso 

entre as propostas válidas.” (TCU. Acórdão nº 394/2013 – Plenário. Rel. Min. 

Raimundo Carreiro. Julgado em 06/03/2013) 

As baterias de placas planas blindadas produzidas pela impugnante 

são, inclusive, homologadas pela ANATEL e certificadas pelo INMETRO, o que apenas 

confirma a qualidade e a confiabilidade técnica do seu produto, não havendo que se falar 

em qualquer incompatibilidade com os sistemas da ELEJOR, a impedir o seu 

fornecimento no presente certame. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ademais, 

também não traz qualquer restrição à tecnologia das placas positivas em acumuladores 

chumbo-ácidos, conforme se verifica na ABNT NBR 14197 -2018 Acumulador Chumbo-

Ácido Estacionário Ventilado – Especificação  (Doc. 02). 

Ora, se em discussão técnica aprofundada, travada no âmbito da 

ABNT – órgão competente para este tipo de avaliação técnica –, não se vislumbrou 

qualquer distinção relevante ou restrição à tecnologia das placas positivas, por que 

motivo o instrumento convocatório do presente certame haveria de restringi-la?  



 

Deve-se ter em mente que, como a regra nos certames públicos é a 

competitividade, suas restrições não podem ser tidas como um fim em si mesmas, mas 

apenas como o meio, na medida do estritamente necessário, para garantir à 

Administração a segurança de suas contratações. 

Exatamente em razão disso é que se entende que as disposições 

restritivas constantes do Edital devem se limitar ao mínimo razoável e necessário, uma 

vez que, do contrário, se restringe indevidamente a competitividade, sem qualquer 

resultado útil para a Administração. 

JOEL DE MENEZES NIEBUHR ("Licitação Pública e Contrato 

Administrativo". Belo Horizonte: Fórum, 2013. PP. 367-368), ao discorrer sobre o tema, 

prestigia o princípio da competitividade, ao dispor que: 

“Sem embargo, como a discricionariedade é sempre limitada, sob pena de 

transmutar-se em arbitrariedade, a Administração não deve fazer qualquer 

sorte de exigências, sobretudo exigências irrelevantes e impertinentes, que não 

se prestem a apartar aqueles que têm capacidade e idoneidade para cumprir o 

futuro contrato daqueles que não o têm. O problema é que a Administração, 

ao fazer exigências irrelevantes e impertinentes, restringe o universo de 

licitantes artificialmente e, por via de consequência, viola o princípio da 

competitividade, cujo teor demanda exatamente o contrário, que a disputa e o 

acesso à licitação sejam o mais amplos quanto possível.” 

Não poderia ser outro o entendimento, sobretudo ao se considerar que 

a própria Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, é cristalina ao prescrever que os 

requisitos de qualificação técnica só serão permitidos na medida em que se mostrem 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

Vejamos: 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 



 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações.” 

O supramencionado JOEL DE MENEZES NIEBUHR, contudo, traz 

interpretação restritiva ao dispositivo constitucional, estabelecendo que: 

“Pondera-se, no entanto, que o vocábulo ‘indispensável’, utilizado pelo 

constituinte, não deve ser interpretado a ferro e fogo. Ele deve ser lido no 

sentido de que as exigências a serem feitas em habilitação sejam úteis, 

necessárias, relevantes ou pertinentes; que a Administração vise o mínimo 

necessário de exigências, não o máximo. A tendência é sempre a de simplificar, 

a de exigir o mínimo de documentos necessários, para ampliar a disputa, dando 

concreção ao princípio da competitividade.” 

O tema também não passou ao largo da análise de MARÇAL JUSTEN 

FILHO ("Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos". São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 623), que, tratando do vínculo de adequação e 

pertinência nas exigências editalícias, assim preleciona: 

“Pode-se afirmar que, em face da Constituição, o mínimo necessário à 

presunção de idoneidade é o máximo juridicamente admissível para exigir-se 

no ato convocatório. Logo, sempre que for questionada acerca da inadequação 

ou excessividade das exigências, a Administração terá de comprovar que 

adotou o mínimo possível. Se não for possível comprovar que a dimensão 

adotada envolvia esse mínimo, a Constituição terá sido infringida. (...) São 

inválidas, primeiramente, as condições não necessárias. (...) Caracteriza-se o 

excesso, provocando a exclusão de pessoas que poderiam executar 

satisfatoriamente o objeto licitado. O defeito, por assim dizer, é quantitativo. 

A Administração poderia impor exigência daquela natureza, mas ultrapassa 

os limites adequados ao fazê-lo.” 

Também nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da 

União, "in verbis": 

“É grave a irregularidade constante na previsão em edital de licitação de obra 

pública de exigências excessivas ou descabidas, devendo a Administração 

justificar os critérios apresentados para fins de habilitação de licitantes, a 



 

título de demonstração de capacitação técnica e de aferição de qualificação 

econômico-financeira.”  

(TCU. Acórdão nº 1.519/2006 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer 

Costa) 

Na espécie, não há qualquer justificativa técnica que motive a restrição 

do objeto licitado unicamente às baterias de placas positivas tubulares, excluindo-se do 

certame as planas blindadas, que se mostram plenamente compatíveis com os sistemas 

da ELEJOR e possuem, inclusive, índices mais baixos de corrosão, em razão da maior 

quantidade de material ativo. 

Manter o entendimento de modo diverso importa em conduzir 

certame que vai de encontro à legalidade e à competitividade, na medida em que os itens 

do instrumento convocatório, aqui combatidos, por não se fundamentarem em qualquer 

justificativa técnica, afastam da disputa competidores que possuem plenas condições de 

fornecer a proposta mais vantajosa à ELEJOR. 

Em razão disso, mostra-se indevida a exigência contida na Cláusula 2 

das Especificações Técnicas, com repercussão nas características do material licitado, 

pelo que requer a impugnante, desde já, sejam subtraídas as restrições em jogo, de modo 

a contemplar também a possibilidade de fornecimento de baterias de placas positivas 

planas blindadas. 

5. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO COM OBJETO 

SEMELHANTE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ÀS BATERIAS DE PLACAS PLANAS. 

Conforme restou amplamente evidenciado, a exigência em exame se 

mostra incompatível com a ordem jurídica, uma vez que restringe imotivadamente a 

competição, alijando da disputa fornecedores de produtos similares aos referidos no 

instrumento convocatório, sem qualquer motivo que sustente a restrição. 

Tal previsão, além de violar a Constituição Federal, a Lei de Licitações 

e os princípios da competitividade e vantajosidade, vai de encontro à postura atual de 

muitos entes da Administração Pública, que vêm reconhecendo a semelhança e a 

compatibilidade técnica entre as baterias de placas planas blindadas e tubulares e 



 

admitindo o fornecimento de ambos os tipos, a corroborar a ilegalidade da restrição 

constante do Edital em questão. 

Recentemente, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 

lançou o Edital do Pregão Eletrônico PG-70.2017.0220, que dispôs, em seu item 3.1 da 

Seção II da Especificação Técnica do referido instrumento convocatório, a respeito da 

admissão no certame tanto as baterias de placas positivas planas quanto as de placas 

positivas tubulares, a saber: 

“3.1 – Características Gerais 

As baterias de acumuladores serão do tipo chumbo-ácido estacionária, de 

placas positivas do tipo tubular ou plano empastado, desde que estas não 

apresentem emissão acelerada de material ativo, próprias para alimentação dos 

Serviços Auxiliares em Corrente Contínua de Subestações, garantindo vida 

útil de 12 (doze) anos.”  

Também no mesmo sentido, a Amazonas Geração e Transmissão de 

Energia S/A, em certame lançado ainda em 2016, foi expressa ao admitir baterias de 

placas positivas planas, conforme se verifica do item 2 do Termo de Referência do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 136/PRE/SRP/2016: 

“Ressaltamos que além das características de construção do item acima 

também aceitamos outras baterias com as seguintes Características 

Construtivas: 

(...) 

Placa Positiva - Plana, formada por grade de chumbo com baixo antimônio ≤ 

1,6% e óxido de alto grau de pureza, resultando em baixo consumo de água;” 

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, de igual sorte, 

tampouco fez qualquer restrição ao fornecimento de baterias de placas planas, tanto que 

a ora impugnante (que apenas fabrica baterias de placas positivas planas blindadas) foi 

vencedora do Lote 2 do Pregão Eletrônico nº 05/2016, tendo celebrado com a companhia 

o Contrato nº 009/2016. 



 

As especificações técnicas mantidas nesse Edital do Pregão Eletrônico, 

assim, além de não se coadunarem com os termos da legislação e jurisprudência 

dominante, tampouco se amoldam às boas práticas verificadas no âmbito de diversos 

entes da Administração Pública, a reforçar a ilegalidade do a exigência do item IP-2, 1, 

com descrição no disposto no Anexo I – Especificação Técnica, 5, apensado ao Edital. 

6. DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO MEDIANTE O 

FAVORECIMENTO DA AMPLA COMPETITIVIDADE - LIMITAÇÃO 

RESTRITIVA DA COMPETITIVIDADE DO CERTAME QUE SE MOSTRA 

INDEVIDA E DESPROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 31, DA LEI Nº 

13.303/2016 

O postulado da eficiência, consagrado à condição de princípio regente 

da atividade estatal (CF, art. 37, "caput") pela EC 19/1998, qualifica-se como expressiva 

e compulsória diretriz de observância, seja pela Administração Direta, autárquica e 

fundacional, ou seja, ainda, pelas empresas governamentais, de modo que, considerado 

seu alto significado, traduz dever que deve inspirar tanto as atividades finalísticas, como 

as atividades-meio do Estado. 

A doutrina do eficientismo estatal, por essa exata razão, também restou 

consagrada pelo próprio Estatuto das Empresas Estatais (Lei n. 13.303/2016), que, dentre 

os princípios incidentes sobre as contratações promovidas por esses entes da 

Administração Indireta da União, dos Estados ou dos Municípios, fê-lo constar de seu 

art. 31, ao assim dispor, "verbis": 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 

públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da 

proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, 

e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 

devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 

economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento 

objetivo.  

De outro lado, porque essencialmente dependente desse postulado em 

seu núcleo axiológico, o mesmo preceptivo tornou inequívoca a insuperável 



 

incumbência, oponível ao poder promovente do certame que ordinariamente antecede 

as compras públicas, de a ele se conferir o maior grau de competitividade, a propiciar, 

assim, a mais ampla participação de licitantes possivelmente aptos à adjudicação do 

objeto licitado. 

Cabe insistir na assertiva de que este objeto licitado, nos termos em que 

descrito no presente caso, reduz acentuadamente, de forma despropositada, o campo 

para participação de diversos licitantes que, mesmo oferecendo regularmente placas 

tubulares, venham, até mesmo, a ter seu estoque afetado por força do contexto atípico 

vivenciado desde o ano de 2020, com a eclosão da emergência de importância 

internacional de saúde pública, ocasionada pela Covid-19, tal como reconhecido no 

Decreto Parlamentar n. 6/2020, que permanece em vigor. 

Na realidade, o princípio da competitividade, que informa a 

providência reclamada, consiste, como adverte o magistério da doutrina, no “melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliação da competitividade” (JESSÉ 

TORRES PEREIRA, MARINÊS RESTELATTO DOTTI e RAFAEL MAFFINI, 

“Comentários à Lei das Empresas Estatais – Lei nº 13.303/2016", p. 264, 2ª ed., Fórum, 

2020). 

É por isso que a jurisprudência do Tribunal de Contas tem se orientado 

segundo a compreensão de que as limitações impostas por ocasião da publicação do 

instrumento convocatório devem guardar referibilidade à complexidade do objeto 

contratado. Não o fazendo, surge ilícita a cláusula restritiva, por não evidenciar 

pertinência com o que se pretende contratar (Acórdão 433/2018-Plenário, Relator: 

AUGUSTO SHERMAN, v.g.): 

Observe rigorosamente as disposições contidas no art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988 c/c o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, obedecendo 

aos princípios constitucionais da publicidade, da igualdade, da isonomia e da 

impessoalidade, de modo a impedir restrições à competitividade. (Acórdão 

819/2005 Plenário) 

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da 

legalidade e da moralidade administrativa, e a desobediência às diretrizes 

fundamentais da licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o 



 

julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, bem como o 

caráter competitivo do certame constituem vícios insanáveis que ensejam a 

fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a 

nulidade do certame. (Acórdão 6198/2009 Primeira Câmara (Sumário)) 

A característica essencial do pregão é a de ser uma modalidade mais dinâmica 

e flexível para a aquisição de bens ou contratação de serviços de interesse da 

administração pública. Seus fundamentos principais são, especialmente, a 

ampliação da disputa de preços entre os interessados, que tem como 

conseqüência imediata a redução dos preços contratados, bem assim a alteração 

da ordem tradicional de apresentação e análise dos documentos de habilitação 

e propostas de preço, e a mitigação das formalidades presentes nas demais 

modalidades licitatórias. Portanto, aliada à celeridade, a competitividade é 

característica significativa do pregão e vem expressamente albergada não só 

no caput do art. 4º do Decreto nº 3.555/2000, como princípio norteador dessa 

modalidade, como em seu parágrafo único: “as normas disciplinadoras da 

licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação”. (Acórdão 1046/2008 Plenário (Voto 

do Ministro Relator)) 

Semelhante compreensão, cabe assinalar, também fora consagrada 

pela própria Lei n. 8.666/93, ao prever, para as etapas de habilitação dos licitantes nos 

certames por aquela lei disciplinados, que a demonstração da capacitação técnico-

profissional exigida pelo edital deverá vincular-se às parcelas de maior expressão e que 

se façam indispensáveis à adequada execução do contrato: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 



 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 

obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Ademais, ressai vedada limitação de tal ordem, como pondera o 

magistério do Tribunal de Contas da União, que, não prevista em lei em sentido formal, 

iniba a participação de diversas empresas na licitação (Lei n. 8.666/93, art. 30, § 5º). 

Sendo assim, as razões que se vem de mencionar permitem constatar 

absoluta desproporcionalidade da exigência objetiva consubstanciada no fornecimento 

de bancos de bateria, unicamente, do tipo operante de placas positivas tubulares. 

É medida de rigor, finalmente, por isso mesmo, o acolhimento da 

presente impugnação, de modo a viabilizar a mais ampla participação de licitantes que 

atuem no marcado de baterias. 

IV. REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer a ora impugnante o conhecimento e 

provimento da presente impugnação, adotando-se as seguintes providências: 

a) a supressão da referência ao regime de execução contratual pela 

empreitada global; 

b) a previsão do critério de julgamento das propostas como sendo o do 

MENOR PREÇO POR ITEM; 

c) a supressão da restrição referente às placas positivas tubulares 

(Especificações Técnicas, 2 – Do Objeto), de modo a permitir o fornecimento de baterias 

de placas positivas planas blindadas, assegurando, assim, o respeito à legislação e ao 

entendimento jurisprudencial e de mercado dominante. 

Nestes termos, 



 

Pede deferimento. 

Belo Jardim, 05 de abril de 2021. 

 

ACUMULADORES MOURA S/A 
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Luiz José de Azevedo Mello 

Diretor Geral Comercial de Baterias Industriais e Armazenamento de 

Energia 
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