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ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO OFICIAL DA COMISSÃO DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES – CIESP. 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. 

PROCESSO Nº 021/2020.  

 
 

 

 

 

 

A Empresa ENGELUX SOLUÇÕES DE ENERGIA LTDA, Pessoa 
Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.289.242.0001-66, situada na 
Rua Pintor Ludovico, n° 118, Bairro Lacê, Colatina – ES, CEP: 29.703-060, Estado do 
Espírito Santo, neste ato representada por sua procuradora legal infra-firmada, 
FERNANDA EBERT DALAPÍCOLA, inconformada com as irregularidades 
apresentadas no processo licitatório em referência, vem, com respaldo na Lei nº 
8.666/93, além das demais legislações aplicáveis, respeitosamente, à presença de Vossa 
Senhoria, nos autos do processo em epígrafe, manifestar-se quanto às alegações em sede 
recursal das licitantes ULTRA ENERGIA LTDA e ECOLÓGICA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, que merecem total atenção ao julgador no momento da 
elaboração da decisão, nos termos que se seguem: 

1. DAS ALEGAÇÕES EXTRAÍDAS DO RECURSO INTERPOSTO POR 
ULTRA ENERGIA LTDA 

Nobre Julgador, o recurso manejado pela empresa licitante mencionada neste 
tópico traz em seu bojo informações que devem ser apreciadas com cautela e atenção, 
vindo a implicar possivelmente na alteração da classificação final do processo 
licitatório.  

Verifica-se que na página 3 do referido recurso, a recorrente ULTRA ENERGIA 
LTDA traz o cálculo exato da média que se refere o artigo 48, §1°, “a” da Lei nº 
8.666/93, sendo este o valor de R$ 34.091.969,91 (trinta e quatro milhões, noventa e um 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos). 

No entanto, verifica-se que a i. Comissão considerou como valor de “corte” 
constando na ata da sessão pública o valor de R$ 34.026.270,51 (trinta e quatro milhões, 
vinte e seis mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), sendo este o 
cálculo equivocado. 

Eis que levando em consideração a denúncia trazida pela recorrente em seu 
recurso implica na desclassificação da proposta realizada pela empresa ECOLÓGICA 
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SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por ser esta inexequível, de acordo com 
o cálculo correto demonstrado.  

Diante de tal situação, a empresa licitante ENGELUX, também classificada no 
processo licitatório, vem respeitosamente chamar atenção deste Ilustre Julgador para o 
presente fato e requerer a devida apreciação.  

2. DAS ALEGAÇÕES EXTRAÍDAS DO RECURSO INTERPOSTO POR 
ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Nobre Julgador, conforme se observa no recurso manejado pela licitante 
ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, a empresa ULTRA 
ENERGIA LTDA possivelmente poderá ser desclassificada, diante da alegação trazida 
aos autos do processo licitatório, especificamente na página de número 8, item 2.4 do 
recurso. 

No referido trecho do recurso a recorrente traz a informação no sentido de que a 
empresa ULTRA ENERGIA LTDA cometeu grave erro em sua proposta, se tratando 
possivelmente de item inexistente no mercado, fato este a ser apurado por esta i. 
Comissão com zelo e atenção, devendo ser aplicadas todas as medidas cabíveis. 

3. DA ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Conforme publicado no certame, foram disponibilizadas as “Especificações 
detalhadas do objeto” (pag. 03 em diante), contendo a descrição do produto/serviço 
cotado no item 2 com destaque sobre a potência máxima admitida de 56W: 

 

Fig 1. Item 2 da especificação detalhada do objeto 
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Porém, conforme planilha de preços apresentada pela licitante ULTRA 
ENERGIA LTDA, verificamos que o material ofertado possui potência de 65W. 
Seguem em destaque: 

 

Fig 2. Item 1 da Planilha Orçamentária da licitante, destacando o produto ofertado. 



 
 

4 
 

Portanto, destaca-se a diferença entre a potência máxima definida no certame e a 
oferecida pela licitante, tendo a licitante utilizado em sua proposta um produto com 
valor 16% (dezesseis por cento) maior do que o requerido. 

Ainda em relação à análise dos produtos ofertados pela licitante, observamos no 
item 3 que a licitante oferece um produto da marca PHILIPS (Luminária Ornamental 
Catenária BTP794 LED110-4S/740) que não existe no mercado. A confirmação pode 
ser feita pela própria consulta ao site do fabricante. 

 

Fig3. Site da fabricante do produto ofertado pela licitante, onde não existe o modelo ofertado 
(https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/road-and-urban-lighting/road-and-urban-

luminaires/digistreet-catenary, acessado em 30/06/2020 às 15:18) 

Cabe citar que a análise da proposta da licitante deve caminhar em completa 
observância dos princípios norteadores da Administração Pública, notadamente da 
isonomia e igualdade, conforme disposição do art. 3º da Lei n. 8.666/1993: 

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. 

Desta forma, ressaltamos que a atitude demonstrada pela licitante ULTRA 
ENERGIA LTDA fere radicalmente os preceitos do certame. Tendo em vista que as 
normas do edital devem ser entendidas como lei para o certame licitatório, é de suma 
importância que as licitantes devem atender a todos os itens e subitens dispostos 
naquele. Quando a licitante ULTRA ENERGIA LTDA oferece um produto diferente do 
licitado ou que não existe conforme informações da própria fabricante, demonstra um 
notório intuito de ludibriar a avaliação desta i. Comissão, além de não atender aos 
princípios da isonomia e da promoção do desenvolvimento nacional citados no artigo da 
lei magna acima. 

https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/road-and-urban-lighting/road-and-urban-luminaires/digistreet-catenary
https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/road-and-urban-lighting/road-and-urban-luminaires/digistreet-catenary
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Desse modo, conforme análise técnica da Proposta de Preços demonstrada e 
detalhada acima, pugna pela INABILITAÇÃO da licitante ULTRA ENERGIA LTDA. 

4. CONCLUSÃO 

Diante das informações prestadas em sede recursal pelas recorrentes ULTRA 
ENERGIA LTDA e ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
podemos concluir que ambas podem ser desclassificadas, sendo que neste caso a 
empresa ENGELUX SOLUÇÕES DE ENERGIA LTDA seria a única classificada ao 
final dos resultados no processo licitatório. 

A empresa ULTRA ENERGIA LTDA apresentou grave erro em sua proposta 
(produto inexistente no mercado), podendo ser desclassificada no processo licitatório 
e a empresa ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou 
proposta inexequível, levando em consideração o cálculo correto previsto no artigo 48 
da Lei nº 8.666/93, conforme mencionado, podendo também ser desclassificada. 

5. DO PEDIDO 

Assim, diante de tudo ora exposto, a licitante ENGELUX vem respeitosamente 
requerer a apreciação atenciosa aos fatos destacados nesta manifestação, que implicam 
possivelmente na alteração da classificação final do processo licitatório, pugnando 
oportunamente pelo provimento de seu recurso interposto tempestivamente, e, 
consequentemente, o não provimento dos recursos interpostos pela demais recorrentes.  

Por fim, reitera novamente o requerimento feito em ata do pregão, no que diz 
respeito ao fornecimento de cópia integral das propostas das demais empresas licitantes, 
uma vez que negado anteriormente. 

Caso a Comissão não entenda assim, que o processo seja encaminhado a 
Autoridade Superior para apreciação, como determina o art. 109, §4º, da Lei nº 
8.666/93, devidamente informados pelos motivos de sua recusa. 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Colatina/ES, 30 de Junho de 2020. 

 

 

Fernanda Ebert Dalapícola  
Procuradora 

 
 
 
 
 
 
 




