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EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/06/2020, ÀS 08:30H 

 

 

 

 

ULTRA ENERGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.118.774/0001-63, com sede na Av. Barão Homem de Melo, nº 3.64, 

salas 901/902, bairro Estoril, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-275, neste 

ato representada na forma de seu contrato social, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, por seu representante legal abaixo assinado, tempestivamente, 

interpor 

 

M A N I F E S T O    A D M I N I S T R A T I V O 
 

contra as menções da licitante ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 

LTDA., em juízo de nome e valores da Manifestante, a quem imputa suposta afirmação 

falsa perante ao certame realizado pelo CIESP, abaixo colacionado o seguinte fato: 

 

 
 

1. DO CABIMENTO DO MANIFESTO  

A Lei nº 13.188, de 11/11/2015, dispõe sobre o direito de resposta ou 

retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social.  

 

Art. 1º (...) 

Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional 

ao agravo.  
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§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia 

divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma 

de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por 

equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a 

marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. 

§ 2º São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1º deste artigo os comentários 

realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação 

social. 

§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos 

destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do 

direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. 

Art. 3º O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 

(sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria 

ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao 

veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele 

responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo. 

§ 1º O direito de resposta ou retificação poderá ser exercido, de forma individualizada, em 

face de todos os veículos de comunicação social que tenham divulgado, publicado, 

republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original. 

(...) 

Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, mandará citar o responsável pelo veículo de comunicação social para que: 

I - em igual prazo, apresente as razões pelas quais não o divulgou, publicou ou transmitiu; 

II - no prazo de 3 (três) dias, ofereça contestação. 

Parágrafo único. O agravo consistente em injúria não admitirá a prova da verdade 

 

Pois bem, é sabido que a todos ritos processuais do referido certame 

realizado pela Renomada Comissão de Licitações do CIESP, possui total clareza, 

publicidade e vistas franqueadas a todos licitantes e a demais população federada ao 

consórcio ou não, a referida Lei Federal n.º 13.188/2015 também prevê, de forma 

expressa, a retratação de mesmo tempo e modo ao agravo, coroando os princípios que 

regem o Direito Administrativo e Constitucional.  

 

2. DAS DÚVIDAS – APONTAMENTOS – PERANTE AS CONTRARRAZÕES 

APRESENTADOS PELA LICITANTE ECOLOGICA 

 

Antes de adentrarmos ao direito líquido e certo instituído na Lei 

13.118/2015 (direito de resposta), se faz necessários levantar alguns pontos, que geram 

dúvidas sobre a veracidade de diversos fatos apresentados pela Licitante Ecológica em 

suas contrarrazões apresentadas perante ao Consórcio CIESP. 

 

2.1. DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA 

 

A Licitante Ecológica em uma busca desesperada, tenta imputar suas 

falhas de entendimento da Lei nº 8.666/93, subitem inexequibilidade, à Comissão de 

Licitações do CIESP, vejamos: 
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Ora pois, como uma empresa se baseia somente em uma informação 

vinculada, sem sequer avaliar os fatos, refazer cálculos, e avaliar diretrizes 

apresentadas por suposto dado informado à comissão de licitações? Pois bem, a 

Licitante não pode querer refutar suas falhas à Comissão de licitações, ademais é 

importante frisar que é dever de todo licitante avaliar os parâmetros basilares das 

respectivas leis 10.520/02 e 8.666/93. 

 

É, de fato risível uma empresa se sustentar em argumento tão frágil, se 

justificando em um possível erro de cálculo da comissão. Se a referida manifestada não 

possui cunho técnico para realizar um simples cálculo aritmético elencado com uma 

fração de interpretação de lei, como a mesma irá tocar um contrato de números tão 

vultosos? 

 

Ainda, no quesito inexequibilidade a mesma assume a famosa “mea 

culpa”, do erro interpretativo do cálculo de inexequibilidade, vejamos: 

 

 
 

Ora, a mesma entende que sua proposta, mesmo sendo considerada 

INEXEQUIVEL, poderiam ser apresentados simplesmente fatos que corroborassem 

para a fatídica exequibilidade da mesma. Nesse quesito, questionamos sobre a 

vinculação do instrumento convocatório, o qual trazia em seu bojo a clara e manifesta 

objeção a propostas inexequíveis. Ademais, sobre o princípio da Isonomia, em que a 

própria Comissão entendeu por inabilitar duas Licitantes, por entender que suas 
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propostas foram manifestamente inexequíveis. Não é crível que a Licitante Ecológica se 

valia do mesmo argumento que a comissão julgou o quesito de inexequibilidade de 

forma totalmente adversa ao entendimento do corpo licitatório do consórcio.  

 

Mesmo que o referido instrumento convocatório não expressasse com 

clareza a matéria inexequibilidade, era necessário, de fato, seguir os ritos previsto no § 

1º, “a” do referido artigo, abaixo reproduzido: 

 

Lei nº 8.666/93 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

(...) 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela administração, ou 

 

O artigo 37, da gloriosa Constituição Federal, refere-se aos seguintes 

dizeres aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência:  

 

Constituição Federal 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio acerca do assunto, 

não admitindo a habilitação de empresas que não atendam a todos os requisitos do 

edital: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LICITAÇÃO - 

APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DE DOCUMENTOS - DESCUMPRIMENTO DE 

REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - EXCESSO DE FORMALISMO - INEXISTÊNCIA 

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A licitação é ato estritamente 

vinculado aos termos da lei e às previsões editalícias, não se afigurando possível a 

supressão de critério legitimamente adotado pelo edital, aplicável indistintamente a 

todos os proponentes. 2. Pelas regras do certame, cabia aos licitantes apresentarem 

documentos que comprovassem a inexistência de registros de distribuição criminal. 3. Tendo 

em vista que o agravante deixou juntar parte dos referidos documentos, não há que se falar 

em irregularidade em sua inabilitação. 4. A exigência prevista no edital não importa em 
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excesso de formalismo, sobretudo porque encontra respaldo nos arts. 135 e 329 da Lei n° 

9.503/97(Código de Trânsito Brasileiro) e art. 13, XII, da Lei Municipal n° 2.041/2017. 5. 

Recurso não provido.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv 1.0447.18.000767-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019 – original sem grifo). 

 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

IRREGULAR - ARTIGO 37 INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO E ARTIGOS 27 E 30 DA 

LEI 8.666/93 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO SEMELHANTE - 

PROPOSTA COMERCIAL ADVERSA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 

AO ATO CONVOCATÓRIO - ARTIGOS 3º E 41 DA LEI 8.666/93. - Estabelece o artigo 

37, inciso XXI da Constituição Federal que, nos processos de licitações públicas que 

"assegurem a igualdade de condições a todos os concorrentes", serão exigidos somente 

documentos referentes à "qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do 

cumprimento das obrigações. - Os artigos 27 e 30, §1º inciso I da Lei n. 8.666/93 por sua vez, 

dizem respeito à necessidade de comprovação da habilitação técnica qualificada nos casos 

concernentes a licitações de obras e serviços, detentores de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes. - Ausente a 

comprovação de ter realizado serviço semelhante, bem como demonstrado interesse de 

terceiro quando concedida a habilitação, esta se encontra nula. - Considerar padrões 

distintos daqueles previstos no edital, implicaria em violação ao princípio da vinculação 

ao ato convocatório, ferindo a isonomia das partes e infringindo o disposto nos artigos 

3º e 41 da Lei n. 8.666/93. (TJMG -  Apelação Cível 1.0515.14.004856-9/001, Relator(a): 

Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da 

súmula em 19/12/2017 – original sem grifo). 

 

EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. MESA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA INOCORRENTE. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA 

INEXEQUÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA. EDITAL. REQUISITOS 

OBSERVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA 

DENEGADA. 1. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, decorre de a autoridade 

apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado como 

sendo omissivo ou desfazer o comissivo. 2. A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais é parte passiva legítima para a ação em que se questiona a desclassificação de 

proposta em pregão eletrônico, uma vez que decidiu o recurso administrativo do licitante e 

tem competência para homologar o resultado do procedimento licitatório e revogar ou anular 

o certame. 3. A licitação é o procedimento administrativo que visa assegurar o princípio da 

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para o erário. Por outro lado, o edital é a lei 

específica da licitação e vincula tanto os licitantes como a Administração Pública que o 

expediu. 4. A Lei nº 8.666, de 1993, dispõe que serão desclassificadas as propostas com 

preços manifestamente inexequíveis. E, de acordo com o edital do Pregão Eletrônico nº 

53/2018, o licitante é responsável pelas transações efetuadas em seu nome, cabendo ao 

pregoeiro verificar as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 5. Tendo o licitante ofertado 

duas propostas inexequíveis e solicitado a exclusão das duas, correta a sua desclassificação 

pelo pregoeiro, uma vez que o sistema do Portal de Compras MG só permitia a exclusão do 
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último lance. Assim, permaneceu o primeiro e que era inexequível. 6. Segurança denegada, 

rejeitada uma preliminar.  (TJMG -  Mandado de Segurança  1.0000.18.132008-6/000, 

Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 04/03/2020, 

publicação da súmula em 11/03/2020) (grifos nossos) 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICITAÇÃO - PROPONENTE DESCLASSIFICADA - PROPOSTA INEXEQUÍVEL 

- INTELIGÊNCIA DO ART. 48, § 1º, "B", DA LEI nº 8.666/93 - LIMINAR - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - 

DESPROVIMENTO.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0024.12.262101-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2013, 

publicação da súmula em 15/02/2013) 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PROPOSTA 

INEXEQUÍVEL. Impõe-se a manutenção do ato que desclassificou proposta 

apresentada em desconformidade com as regras editalícias e inexeqüível.  (TJMG -  

Apelação Cível  1.0024.06.120249-5/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Bráulio , 8ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2008, publicação da súmula em 31/10/2008) 

(grifos nossos) 

 

A jurisprudência acima não deixa dúvida quando ao dever de todo 

licitante de cumprir plenamente as cláusulas previstas no Edital ao participar do 

processo licitatório. Nessa senda, considerar adequada a proposta da concorrente 

violará os princípios da igualdade entre os licitantes, da isonomia e impessoalidade, 

assim como da vinculação ao instrumento convocatório.  

 

Os processos licitatórios devem reger-se pelo princípio da 

impessoalidade, pois é ele que garante que o certame não será dirigido a alguma ou 

algumas empresas, dando a todos os interessados condições reais de participar do 

procedimento, saindo vencedor aquele que apresentar a melhor proposta, no caso, o 

menor preço e que atender especificamente às disposições editalícias.  

 

O art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 confirma que o objeto das licitações 

é, garantindo a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, senão vejamos: 

 

Lei Federal nº 8.666/93 

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. (grifos nossos) 
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Não assiste nenhum argumento, elencado na contrarrazão da Licitante 

Ecológica, perante aos quesitos de exequibilidade de sua proposta, a mesma a todo 

momento tenta induzir a comissão ao erro em sua interpretação de Lei, motivo esse que 

não há prerrogativa nas leis pétreas que seja plausível a tamanha falha, imperiosa, 

portanto, é a sua desclassificação. 

 

2.2. DOS PRODUTOS OFERTADOS  

2.2.1. DOS PRODUTOS OFERTADOS – LUMINÁRIAS LED 

 
Adentramos nas argumentações proferidas pela da referida manifestada, 

perante a identificação dos produtos ofertados, vejamos: 

 

 
 

Por fim, colacionamos o que segundo ela, são links técnicos dos referidos 

produtos: 

 

 
 

Destaque ressaltar que após o numeral 4 apresenta as insígnias (IIMXX-XX) 

 

As luminárias nas potências de 60W a 150W foram ofertadas pela Ecológica 

com descrição simplificada do modelo proposto (Urbjet e potência W), porém, em 

simples diligência ao site do fabricante Brightlux, constata-se a forma correta de 

identificação dos produtos, vejamos: 
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https://brightlux.com.br/produto/urbjet-0604iimxx-xx/ 

 

Cada letra/código apresenta uma característica técnica/construtiva/elétrica 

da luminária. Esses produtos facultam algumas opções, como a temperatura de cor, tipo 

de lente, cor da luminária e acessórios, não sendo cabível que a licitante oferte de 

maneira genérica tal dispositivo, para sequer atentar às demais especificações 

construtivas e elétricas. Ademais ressaltamos que tais características variáveis 

impactam substancialmente na composição dos seus custos.  

 

O edital é claro nas especificações técnicas solicitadas dos dispositivos. 

Como, por exemplo, saber se os preços ofertados não foram praticados através de 

luminárias que não atendam aos requisitos mínimos exigidos no termo de referência? 

 

Ainda nesse quesito, colacionamos falha semelhante apresentada em 

processo licitatório do Consórcio CIMME, localizado no Município de Conceição do Mato 

Dentro-MG. O referido certame foi realizado na modalidade Concorrência Pública, e 

seguiu os ritos legais. Como etapa de classificação, era necessário apresentar amostras 

https://brightlux.com.br/produto/urbjet-0604iimxx-xx/


 

  

CNPJ: 13.118.774/0001-63 – IE: 001719819.00-49 
Matriz: Avenida Barão Homem de Melo, 3647 – 9º Andar – bairro Estoril - Belo Horizonte - MG – CEP: 

30.494-275  
Filial: Rua Victória, 1609 – bairro Jardim Canadá - Nova Lima - MG – CEP: 34.000-000 

 

 

que seriam correlacionadas aos produtos ofertados nas propostas comerciais pelas 

demais licitantes participantes do Certame. Após a etapa de apresentação de amostras, 

a comissão, através de portaria, nomeou em caráter técnico de avaliação de produtos 

apresentados a empresa Ceilux – Centro de Excelência em Iluminação, a qual emitiu 

parecer técnico sobre as amostras e os produtos ofertados ao ente público. Pois bem, 

nesse referido processo, com total vistas franqueadas a todos no referido link: 

http://www.ammecimme.org.br/licitacoes-em-andamento/, podemos constar falha de 

identificação de produtos relacionados ao mesmo fabricante. 

 

A falha constatada fora apresentada em relatório técnico, o qual a empresa 

informou de forma simplificada as nomenclaturas dos produtos ofertados. Vejamos 

abaixo o recorte retirado do laudo técnico apresentado pelo corpo técnico da Ceilux 

sobre os dados genéricos, informação retirada do link: 

http://www.ammecimme.org.br/wp-content/uploads/2020/02/Ceilux-Relat%C3%B3rio-

de-An%C3%A1lise-de-Amostra-de-Luminarias-Led.pdf. 

 

 

 

http://www.ammecimme.org.br/licitacoes-em-andamento/
http://www.ammecimme.org.br/wp-content/uploads/2020/02/Ceilux-Relat%C3%B3rio-de-An%C3%A1lise-de-Amostra-de-Luminarias-Led.pdf
http://www.ammecimme.org.br/wp-content/uploads/2020/02/Ceilux-Relat%C3%B3rio-de-An%C3%A1lise-de-Amostra-de-Luminarias-Led.pdf
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No referido processo, uma licitante ofertou produtos com o mesmo lapso de 

informações técnicas que a Ecológica. Ressaltamos que se trata do mesmo fabricante 

Brightlux. Ocorre que quando se apresentou as amostras, divergiram dos produtos 

ofertados na proposta comercial, informações suprimidas que não foram capazes de 

elencar, constatar e de fato comprovar as características técnicas, elétricas e 

construtivas das luminárias ofertadas. 

 

Os entes públicos podem se valer de conhecimentos técnicos, 

jurisprudenciais e embasados em processos semelhantes, sempre pautados nos atos 

legais a serem praticados, para definir os posicionamentos e julgamentos adotados na 

condução do processo. Através dos recortes colacionados do próprio fabricante das 

Luminárias e juntamente do relatório técnico apresentados ao Consórcio CIMME, 

podemos de fato constatar que os simples e genérico descritivo UBERJET (30W a 

300W), não se sustentam como comprovação de características fidedignas dos 

produtos ora ofertadas na proposta comercial da Licitante Ecológica. 

  

Ainda no seu Contrarrazoado, colaciona um suposto catálogo técnico, o qual 

insurge o atendimento da lente em vidro refrator plano, afirmando que o mesmo atende 

a exigência mínima solicitada no presente termo de referência, vejamos: 
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No destaque apresenta a informação de (Difusor em Vidro Temperado 5mm de 

espessura. 

 

Ocorre, que tal informação de (5mm de espessura) NUNCA foi constado em 

nenhum material técnico da referida fabricante da luminária, informação está que não é 

apresentada em nenhum catalogo técnico disponibilizado aos clientes, curiosos e entes 

públicos. Adentrando no site do fornecedor, podemos constatar que não existem esses 

dizeres no catálogo vinculado ao público, o que nos gera estranheza sobre a veracidade 

de tal documento. 

 

Pois bem, abaixo colacionamos o e-mail, trocado entre o corpo técnico de 

engenharia da Brigthlux e um de nossos colaboradores, no qual a parte de engenharia 

é indagada sobre dúvidas técnicas e é feita a solicitação de pasta técnica de alguns 

modelos Uberjet, e-mail recente, datado do dia 13 de maio do corrente ano, vejamos: 
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Abrindo o documento em anexo e extraindo das pastas, temos as seguintes 

documentações técnicas: 

 

 
 

Abaixo colacionamos o catálogo disponibilizado pelo departamento de 

engenharia da fornecedora Brigthlux, onde é nítido a discrepância de informações 

apresentados no catálogo disponibilizado nas contrarrazões recursais da Licitante 

Ecológica. 



 

  

CNPJ: 13.118.774/0001-63 – IE: 001719819.00-49 
Matriz: Avenida Barão Homem de Melo, 3647 – 9º Andar – bairro Estoril - Belo Horizonte - MG – CEP: 

30.494-275  
Filial: Rua Victória, 1609 – bairro Jardim Canadá - Nova Lima - MG – CEP: 34.000-000 

 

 

 
 

Observe-se que em momento algum no catálogo disponibilizado pelo corpo 

técnico de engenharia da fabricante Brightlux, e dos documentos disponibilizados no 

site do fabricante, comprova-se tal espessura do vidro, o que gera estranheza, e paira 

a suspeita de incisão de irregularidade ao documento apresentado nas contrarrazões 

da Ecológica. 

 

Destaque abaixo para as divergências dos documentos: 

 

 
 

O que ainda gera mais desconforto sobre o documento apresentado é que, 

no referido processo do CIMME, mencionado e referenciado ao longo da peça, era 

instituído a comprovação da espessura do vidro refrator, e no mesmo laudo apresentado 

pela Centro de Excelência em Iluminação Ceilux, perante ao CIMME, têm como 

resultado, que o refrator das luminárias modelos Urbejet, apresentam a espessura de 

4,1mm, vejamos o recorte do referido relatório técnico: 
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Fotos das amostras das luminárias e da medição da espessura do vidro 

refrator: 
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Pois bem, não é crível que informação tão substancial só exista no catálogo 

apresentado pela Ecológica.  

 

2.2.2. DOS PRODUTOS OFERTADOS – LUMINÁRIA DISPOSITIVO DPS 

 

Ainda sobre a matéria técnica das luminárias, a mesma adentra sobre o 

atendimento do DPS, alocado na Luminária do fabricante Brigthlux, vejamos: 

 

 
 

Ainda colaciona mais uma parte do SUPOSTO catálogo técnico da 

fabricante: 

 



 

  

CNPJ: 13.118.774/0001-63 – IE: 001719819.00-49 
Matriz: Avenida Barão Homem de Melo, 3647 – 9º Andar – bairro Estoril - Belo Horizonte - MG – CEP: 

30.494-275  
Filial: Rua Victória, 1609 – bairro Jardim Canadá - Nova Lima - MG – CEP: 34.000-000 

 

 

 
 

Novamente, utilizando de fontes confiáveis, colacionamos o catálogo ora 

disponível no site da fabricante que, por sinal, é o mesmo disponibilizado via e-mail do 

corpo técnico da fabricante. 

 

 
 

Não há nenhuma menção ao modelo DPS, e nem ao menos sobre a 

possibilidade do DPS ser ligado em série. 

 

Na mesma documentação ora fornecida pelo corpo técnico da fabricante ao 

nosso Staff, apresenta a pasta técnica “Documentação de componentes”, fazendo a 

extração de tal pasta, temos o informativo do referido DPS RUILON TAL22010, vejamos: 
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A simples imagem em destaque é capaz de comprovar através do diagrama 

a ligação em paralelo do referido componente elétrico. A fim de sanar qualquer ponto 

de possível discussão, colacionamos o próprio folheto do fornecedor de DPS Ruilon 

retirado do site do fabricante em 29 de junho 2020 – DPS TAL22010 – Ligação em 

paralelo: 
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Mesmo que por ventura, alegasse a Licitante que houve mudanças e 

atualizações técnicas nos referidos produtos, somente o catálogo não seria nem de 

longe capaz de reproduzir como provas concretas as referidas discrepâncias dos 

produtos ofertados. 

 

Ademais, vale frisar, que “SE” houve atualização dos modelos vinculados ao 

objeto/luminária registrados no Inmetro, se fariam necessários novos ensaios 

laboratoriais congregados ao órgão certificador. Não cabe soltar informações ao “vento” 

e anexar documento (catálogo) com indícios de divergência técnica como critério de 

comprovação. Aliás, é sabido que se houver mudanças construtivas como acréscimos 

de peso poderá influir no equipamento e seu desempenho. 

 

Caso fosse uma atualização de espessura do vidro plano, que anteriormente 

apurado pelo corpo técnico em relatório da Ceilux era de 4,1 mm para 5,0mm, geraria 

uma diferença de 0,9 mm, suposta alteração que impactaria em um peso divergente da 

informada nos ensaios técnicos ao Inmetro, além de pecar nos ensaios, de resistência 

aos ventos, impactos e ademais requisitos construtivos exigidos pelo Inmetro para cada 

certificação de produtos. 

 

Fica claro, diante do exposto, que houve mácula nas contrarrazões 

apresentadas ou a empresa Ecológica está apresentando produtos análogos aos 

registrados no Inmetro, ou seja, sem a devida certificação no órgão competente. 

 

Tais questionamentos não devem ser tratados de maneira tão simplista, 

sendo notório que os documentos apresentados divergem de todos, ora conhecidos e 

divulgados pelo próprio corpo técnico da referida fabricante. 

 

2.2.3. DOS PRODUTOS OFERTADOS – TELEGESTÃO 

 

Passaremos a adentrar no ponto contrarrazoado do sistema de Telegestão, 

ofertado pela Licitante Ecológica: 

 

 
 

Abaixo, destacamos os principais pontos em que podemos constatar que o 

sistema ofertado pela licitante Ecológica não atende de forma satisfatória ao presente 

certame: 
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• APIs: Uma das principais características de um software de telegestão é a sua 

capacidade de interconexão com outras verticais existentes numa cidade 

inteligente. Mensagens relevantes de outros sistemas (como câmeras, trânsito, 

sistemas de segurança, entre outros) devem ter a capacidade de se comunicar 

com o sistema de telegestão. Tal comunicação é realizada através do uso de 

APIs. Estes APIs são feitos em linguagem aberta e documentada, de acordo com 

as requisições do Edital, e pelo que podemos verificar o sistema proposto 

(Smartgreen) não possui essas interconexões bem como não possui a 

documentação necessária, publicada e abertamente, para a realização destas 

integrações. 

 

CONCLUSÃO: A solução SmartGreen não está de acordo com as especificações 

relacionadas aos APIs, conforme solicitado em EDITAL 

 

• Rede de comunicação sub-GHz: uma das principais características do sistema 

de telegestão é a utilização em frequência livres da ANATEL nas frequências 

abaixo de 1GHz. Tal razão é que, em sistemas de iluminação externos, 

frequências mais altas (como 2,4GHz, frequência usada pela solução da 

SmartGreen) não são indicadas para este uso em ambientes externos. Desta 

maneira, o Edital acertadamente escolheu por usar frequências abaixo de 1GHz, 

diminuindo os riscos de aplicação, suas atenuações de sinal, reflexões e outras 

características que afetam o funcionamento do sistema. 

 

CONCLUSÃO: A solução da SmartGreen não está de acordo com as especificações 

relacionados ao uso de frequências sub-GHz, conforme especificado no EDITAL; 

 

• Protocolos de dimerização: conforme é de conhecimento do mercado de 

iluminação, as soluções de dimerização podem seguir dois protocolos, que 

seriam DALI ou 0-10V. Pelo catálogo exposto pelo próprio consórcio Ecológica, 

o controlador da SmartGreen não suporta a função de dimerização através de 

protocolo digital DALI. A possibilidade de dimerização através deste protocolo é 

um problema real para a cidade, pois tanto nesse projeto como em futuras 

expansões, o sistema de telegestão aplicado não pode estar limitado a apenas 

o protocolo de dimerização analógico, pois isso pode restringir os fabricantes de 

iluminação. Desta maneira, a prefeitura acertadamente escolheu por um 

controlador que permita a aplicação de ambos protocolos de dimerização. 

 

CONCLUSÃO: A SmartGreen não cumpre com os pontos do Edital relacionados à 

dimerização através de protocolo digital. 

 

• GPS: de acordo com as especificações expostas, o controlador da SmartGreen 

não possui a funcionalidade de reportar sua posição GPS de maneira automática 

através de CHIP interno. Esta funcionalidade é vital para o correto 
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funcionamento do sistema, e foi acertadamente solicitada pela prefeitura. Esta 

função permite à prefeitura identificar a posição correta de cada ativo, 

minimizando os erros em ordens de serviço e otimizando os trabalhos de campo. 

 

CONCLUSÃO: A solução da SmartGreen não está de acordo com os pontos do Edital 

com relação ao Chip GPS integrado incluso no dispositivo. 

 

• Bateria interna: de acordo com as especificações informadas, o controlador da 

SmartGreen não possui bateria interna para verificação imediata de falta de 

energia. A prefeitura acertadamente solicitou esta funcionalidade para que tenha 

a informação de falha de energia no momento em que tal falha ocorra. 

 

CONCLUSÃO: A solução da SmartGreen não está de acordo com os pontos do Edital 

com relação à bateria integrado incluso no dispositivo. 

 

• Segurança da informação: de acordo com as especificações informadas, a 

solução SmartGreen não possui o protocolo de encriptação do sinal solicitado, 

nem as certificações relacionadas aos servidores ou proteção de senhas, 

deixando o sistema exposto a possíveis invasões e diminuindo a segurança da 

prefeitura na implementação de tal sistema. Isso é acertadamente especificado 

pela prefeitura como característica mandatória. 

 

CONCLUSÃO: A solução da SmartGreen não cumpre com as soluções relacionadas as 

solicitações de segurança e encriptação. 

 

• Tipos de falhas reportados pelo sistema: conforme documentação enviada, o 

sistema da SmartGreen não possui os tipos de falhas solicitados no Edital, como 

erro na posição GPS, falta de energia ou faha de Driver DALI. 

 

CONCLUSÃO: A solução da SmartGreen não cumpre com o Edital no ponto relacionado 

aos tipos de falhas reportados. 

 

Declaração de cumprimento: a declaração exposta pelo consórcio, 

relacionado a SmartGreen, não pode ser aceita como documento do EDITAL, pois deixa 

de responder a pontos cruciais da especificação, conforme os pontos expostos acima, 

além de expor outros pontos irrelevantes ao processo de modo a tentar justificar o uso 

de sua solução. Vale citar que a Signify cumpre com todos os pontos solicitados no 

edital e possui mais de 2 milhões de pontos conectados, espalhados em mais de 2.000 

projetos ao redor do mundo. Isso mostra que a solução oferecida pela Signify tem os 

mais altos padrões de segurança, além de claramente demonstrar a capacidade de 

fornecimento solicitada neste edital. 
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2.2.4. DOS PRODUTOS OFERTADOS – LUMINÁRIAS CATENÁRIA 

 

Vejamos as inverdades apresentadas no item contrarrazoado, referente as 

luminárias modelos Catenárias ofertadas pela Licitante Ecológica, é notório que mesma 

distorce informações com dizeres inverídicos, vejamos:  

 

 
 

Novamente a Licitante Ecológica induz o possível atendimento dos seus 

produtos ofertados, alega que a referida luminária apresentada em sua proposta 

comercial possui fechamento em vidro plano temperado, informação refutada através 

de documento técnico extraído do próprio site da fabricante Tecnowatt, vejamos abaixo: 
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No catálogo disponível no site da fabricante Tecnowatt, apresenta 

informação totalmente diversas da apresentada nas contrarrazões da Licitante 

Ecológica. Somente a empreiteira possui informações tão discrepantes das 

disponibilizadas nos sites e documentos disponibilizados pelo corpo técnico das 

referidas fabricantes das luminárias, é notório, até para qualquer leigo, que a imagem 

fielmente reproduzida abaixo, não possui lente em refrator em vidro plano, vejamos: 
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De fato, com esse manifesto, podemos constatar, que a referida Licitante 

Ecológica não atentou aos requisitos técnicos mínimos de um produto, pois é notório 

através do recorte colacionado acima que o produto ofertado não atende nos requisitos 

construtivos solicitados no presente certame. 

 

A mesma ainda faz ilações perante o referido produto não localizado no 

mercado, vejamos: 

 
 

Se torna até espantosa tal fala, um processo pautado nas diretrizes legais e 

baseado nos ritos das leis de licitações gerais 8.666/93 e lei do pregão 10.520/02, no 

qual até o próprio edital discorre sobre o assunto, vejamos: 

 

19.5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão.  

 

Não pode, por obséquio, tal licitante “tentar” questionar o instrumento 

convocatório, levantando possíveis falhas de sua elaboração ou referenciação. Caso a 

referida empresa tivesse se sentido prejudicada, ou não entendesse tais clausulas do 

instrumento convocatório, poderia a tempo e modo, solicitar esclarecimentos, questionar 

ou impugnar o presente certame. Não é cabível que a mesma se disponha prestar tal 

papel e; destacamos que diferente do apontado pela Ecológica, tal características 

técnicas são sim encontradas no mercado, características essas que serão 

apresentadas ao longo do manifesto. 

 

2.3. ILAÇÕES DOS PRODUTOS OFERTADOS PELA ULTRA 

 

Pois bem, adentramos nos apontamentos da empresa Ecológica, no qual 

sem embasamento técnico e conhecimento especifico, aduz que o produto ofertado pela 

empresa Ultra Energia seria inexistente, vejamos: 
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A Ecológica afirma com veemência que a luminária Catenária ofertada pela 

Ultra inexiste nos dados da fabricante Philips. Pois bem, mesmo a Ultra através do seu 

corpo de especialistas em licitações, orçamento, grau técnico I, II e III, terem 

destrinchado todo processo licitatório, documentação técnica e atendimento a luminária 

exigida no referido Termo de Referência, solicitou novos esclarecimentos acerca do 

produto luminária Catenária. Abaixo colacionamos e-mail endereçado ao Representante 

Oficial da fabricante Philips no Estado de Minas Gerais, no qual questionamos as 

alegações da Ecológica, vejamos a troca de e-mail: 
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Abaixo, segue colacionado o e-mail com o “de acordo”, do gerente de 

produtos Philips – Brasil. 
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Não resta dúvida, perante a comercialização do produto no Brasil, ainda 

através do recorte do catálogo, colacionado abaixo, é possível observar o real e total 

atendimento das fieis características técnicas do produto ora ofertado pela a Ultra 

Energia: 
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Como já demonstrado ao longo do manifesto, que a empresa Ecológica não 

possui cunho técnico para avaliar, identificar, distinguir, classificar do que se trata uma 

Luminária do modelo Catenária, resolvemos destacar no certificado as especificidades 

técnicas, enumerando de forma crescente do 1 ao 5. 

 

• Item -1 – Figura 1, demonstra como a referida luminária deverá ser 

fixada, neste modelo, como exigido edital, trata-se de luminária 

erguida através de cabos de sustentação, preceitos utilizados em 

logradouros públicos que não possuem posteamento, ou que seja 

necessária tal característica para sua instalação. 

• Item -2 - Na figura 2, constate-se o fechamento em vidro plano 

temperado da luminária, trazendo assim, maior segurança ao 

interior da luminária. 

• Item -3 – A figura 3, apresenta o modelo da luminária, no qual a 

Ecológica sugere, que a mesma inexiste. 

• Item -4 e item 5 – Apresenta os paramentos de fluxo luminoso e 

eficiência luminosa, segundo a mesma inexistiria produtos com 

essas qualidades técnicas. 
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Se não bastece todo seu argumento, tentando induzir a comissão ao erro, 

aduz, de forma irresponsável que a Ultra, poderia ter feito afirmação falsa perante ao 

certame, vejamos: 

 
 

Repudiamos toda e qualquer alegação da Licitante Ecológica, ademais se 

faz necessários apresentar o direito de resposta da Ultra perante as alegações impostas 

em suas contrarrazões. 

 

A Ultra Energia Ltda. é uma empresa de renome nacional, a qual vem se 

destacando ao longo dos anos com eficiência e boa condução nos processos laborais. 

Ademais, a Ultra conta com profissionais de alto conhecimento técnico da área. Nunca 

em seus anos de existência, possui ou possuiu, qualquer fato que desabone sua 

conduta, pelo  contrário, nos dias atuais a Ultra encontra-se presentes em vários estados 

brasileiros, e um dos seus pilares, se chama ética técnica,  o qual priorizamos a clareza 

dos atos praticados, desde os nascedouros dos contratos como de exemplo os 

processos licitatórios até a finalização dos mesmos. 

 

Não é crível, muito menos digeríveis essas ilações as quais imputam 

possíveis desvios de conduta da empresa Ultra Energia. Solicitamos a retratação da 

empresa Ecológica perante ao Consórcio CIESP. 

 

2.4. DOS ANEXOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS 

 

Em uma maneira desesperada, a empresa Ecológica faz a juntada de 

supostos documentos/declarações, que intitula como anexos. Abaixo destacamos o que 

fora apresentado em suas contrarrazões: 

 

• 1, intitulado Declaração Brigthlux – A mesma anexa uma suposta declaração da 

empresa fabricante das luminárias Brigthlux, no qual apresenta dizeres como 

atualização das luminárias especificamente com relação a espessura do vidro 

temperado plano e a opção facultada do DPS em serie. 

• 2, intitulado Declaração Smartgreen - A mesma anexa uma suposta declaração 

da empresa fabricante dos sistemas de telegestão Smartgreen, no qual 

apresenta as formulações e apresentação técnica do referido sistema. 

• 3, intitulado Declaração Tecnowatt - A mesma anexa uma suposta declaração 

da empresa fabricante das luminárias catenárias Tecnowatt, no qual apresenta 

suposto atendimento aos requisitos editalícios, sem as devidas comprovações 

de fato. 
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• 4, intitulado e-mail Philips - A mesma anexa uma troca de e-mails com um 

suposto integrante do corpo de representantes da Philips, o qual aduz que a 

luminária ora ofertada pela Ultra, não satisfaria as exigências editalicias. 

 

Destacamos, que tais documento não possuem nenhum cunho comprobatório, mas 

trazem consigo ao final as assinaturas de supostos membros das referidas empresas. 

Pois bem, mesmo que tal documento não fosse um factoide, como comprovar que tal 

personalidade que assinou os documentos possui expertise através de seu contrato 

social para tal assinatura. Além do mais, na declaração Brigthlux consta que as 

luminárias produzidas a partir de 11 de maio de 2020 trazem consigo revisões técnicas, 

dentre elas a espessura do vidro plano, mas em momento algum elenca termos técnicos 

como ensaios laboratoriais como forma de comprovação. Ainda, o que gera mais 

especulação acerca da veracidade dos fatos, é que como comprovado acima nos dias 

13 de maio de 2020, fora encaminhado o e-mail por parte do corpo técnico da referida 

fabricante, o qual através de ensaios/catálogos não informavam tal especificidades. 

Ainda nessa declaração afirma que a Brigthlux “irá” (verbo do futuro) fornecer as 

luminárias com DPS padrão em série, visto que ao longo do manifesto tal fabricante 

adota o sistema paralelo de conexões, na fala adotada fica nítido que o atual sistema 

constituído nas luminárias se trata do sistema em parelho. 

  

Além das graves falhas apontadas acima, a licitante Ecológica tenta a todo 

modo questionar a lisura do certame, induzir a comissão ao erro, e imputar falsa 

declaração à Ultra Energia. 

 

3. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, a ULTRA ENERGIA LTDA. requer sejam retratadas 

as falácias da empresa Ecológica perante o Consórcio CIESP, bem como reitera suas 

razões para que tal empresa seja desclassificada. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte/MG, 30 de junho de 2020. 

 

 

 


