
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EtÇÃo Do MATO DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCES S O ADMINISTRATIV O 84 I 2022

OBJETO: Contratação de Empresa para Instalação de Sistemas de Energia Solar

Fotovoltaica nas Dependências daCâmaraMunicipal de Conceição do Mato Dentro /MG.

I. DAS PRELIMINARES

RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS inicialmente manifestados pela

empresa GLM ENERGIA E STSTEMAS LTDA - CNPJ 21.707.236/000í-32, relativo à

documentação apresentada pela empresa A&C ENERGIA SOLAR EIRELI - CNPJ
35.823.933/0001-63, provisoriamente classiÍicada em primeiro lugar na fase de lances

do pregão eletrônico n'01512022, conforme segue:

a) A abertura do certame ocoffeu no dia 2710912022.

b) Terminada a fase de lances, foi analisada a proposta de prego e a documentação de

habilitação, apresentados pela empresa A&C ENERGIA SOTAR EIRELI, classificada em

primeiro lugar tendo a mesma sido declarada vencedora do certame

c) No entanto, após divulgado o resultado do certame pela Pregoeira, a empresa GLM

ENERGIA E SISTEMAS ITDA registrou na plataforma BBMNET manifestação de

intenção de interpor recurso, conforme consta nos autos, a qual foi aceita, sendo

assegurado a todos os licitantes interessados vista dos elementos indispensáveis à defesa

dos seus interesses, em cumprimento às disposições legais que regulamentam a matéria,_

conforme inciso XVIII do art. 4o da Lei no 10.520/02 e art.44 do Decreto n" 10.02412019.

II. DAS RAZÕBS OO RECURSO E DOS PEDIDOS

Em suma, a empresa recorrente GLM ENERGIA E SISTEMAS LTDA alega em suas

razões de recurso que as especificações técnicas dos equipamentos apresentados pela

licitante vencedora divergem das especificações descritas no edital, conforme

informações extraídas do site do fabricante dos equipamentos apresentados pela empresa

vitoriosa. Realizando os seguintes apontamentos:

o 'oNo item 7.1.4. cita que o ooNúmero de mínimo de 6 MPPTs". No entanto,

segundo o Datasheet fornecido pela Fabricante do inversor com as especificações'

técnicas, a empresa CANADIAN SOLAR BRASIL, o número de entradas CC do
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inversor CSI-201(TL-GI-LFL proposto pela Licitante possui apenas 4 (quarto)

entradas MPPT"

"O Item 7.1.6. quantifica que "Máxima tensão de entrada CC: 1100 V". Contudo,

o inversor apresentado pela licitante vencedora, é descrito pela fabricante em suas

especificações técnicas que a rnáxima tensão de entrada é de 1000V, também em

desacordo coln o item supracitado do Anexo I."

"A potência nominal descrita nas especificações técnicas do inversor em discussão

é de 20kW e a potência aparente também de 20kW. Porém, o Item 7.1'11. do

Anexo I, do Pregão Eletrônico citado anteriormente, deixa claro que a "Potência

aparente 10% maior que a nominal em (VA)". Dessa forma não possui potência

aparente 10olo rnaior que a nominal."

"O edital exige uma eÍiciência máxirna de 98,50Á ott superior (itern 7.1.22 do

Anexo I do Pregão Eletrônico n'1512022), o inversor pÍoposto pela licitante

ganhadora possui eficiência máxima de 97Yo, não cumprimento mais um requisito

mínimo exigido."

"O edital n'8412022, em seu Anexo I, Item 7.1.39. descreve que "A razáo entre a

potência nominal do inversor e a potência total de módulos fotovoltaicos

conectado ao inversor deve estar situada entre 0,88 e 1,7"." E ainda: "A. Íazão

entre as potências é igual a 0,4676, ou seja, o valor encontrado não está entre os

valores exigidos no itern7.1.22 do anexo I deste edital, que é de 0,88 e 1,1. Sendo

assim, o valor é menor que a razáo mínirna solicitada estando assim em

transgressão ao edital."

"O tópico 7.2.6, do Edital n" 8412022, eln seu Anexo I, descreve que: "Os módulos

devem ter potência nominal mínima de 550Wp, incluídas todas as tolerâncias". A
licitante apresentou os módulos de modelo HiI(u6 Mono Perc 545W, confonne

especificação técnica do produto, a potência nominal, sob condições padrões, é de

545W, inobservado portanto o solicitado no edital. [CS-Datasheet-
FIiI(u6_C S 6W-M S_Hi gh effi ciency (csisolar. com)1 "

Por fim, solicita que seja a empresa A&C ENERGIA SOLAR EIRELI desclassificada

por apresentar proposta que não cumpre com as especificações técnicas exigidas no

Termo de Referência e que seja reformadaa decisão do Douto Pregoeiro, que declarou

como vencedora a empresa A&C ENERGIA SOLAR EIRELI e homologada a proposta

apresentada pela empresa GLM ENERGIA E SISTEMAS LTDA, segunda colocada nesta

licitação, de acordo com o critério do MENOR PREÇO GLOBAL.
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III. DAS CONTRARRAZOES APRESENTADAS

A Empresa recorrida A&C ENERGIA SOLAR EIRELI argumenta em suas

contranazões que cumpriu com todas as exigências editalícias, apresentando tal fato

através das seguintes alegações, in verbis:

"Em nossa proposta atacada, ofertamos 85 módulos de 545wp, trazendo uma

potência SUPERIOR de 46,325Kwp. Ou seja, mesmo com o fato, ainda sim a

Càmara de Conceição de Mato Dentro, receberia equipamentos que ao final,

seriam SUPERIOES em potência.

"Por excesso de zelo, apresentamos os Datasheet, como referência de

produtos, marcas e modelos para a Càmara saber o que poderá ser instalado

nas dependências do órgão e ainda "que não era sequer necessário, termos

sido tão específicos em nossa proposta pois, ao final, o que importa, eta

informar as MARCAS e apresentar os datasheets, contendo os produtos que

serão instalados. A ârea técnica, ao avaliar os datasheets, identificaria de

primeira análise, quais seriam os módulos e inversores utilizados, e o que de

fato é importante, são as MEDIÇÔES e COMPROVAÇÔES que a

POTÊNCIA entregue, seja conforme exigido no instrumento convocatório. 1
a lei, traz dispositivos para que as concoffentes, caso, teúam dúvidas,

acompaúem a execugão da obra e, caso, as medições e/ou produtos

instalados, ffagam potência inferior ao exigido no instrumento convocatório,

produziria provas e faria uma denúncia formalizando isso."

"O próprio edital, não exige a apresentação de marcas e modelos, pois, não se

trata se AQUISIÇÂO de um certo tipo de produtolmarca único e exc-lusivo,

mas sim de uma AQUISIÇÃo DE nQumeuENTos E INSTALAÇÃo DE
SERVIÇO de acordo a atender à demanda da instituição, equipamentos no
qual devem ser adquiridos pós anuncio da empresa vencedora do pregão e

mediante emissão da ordem de serviço, e, de acordo com o aprovado pela

equipe técnica responsável, conforme objeto referência do edital. Afinal, o
datasheet do inversor e módulo (que também, não era exigência do edital),

serve para tão e somente, a ârea técnica, ter uma base de quais produtos

poderão ser utilizados, mas usaremos o que atender as necessidades para um
bom funcionamento do sistema, no momento da execução mediante

aprovação da equipe técníca"

"No próprio material enviado (datasheet inversor e módulos) constam outros

equipamentos, no qual se percebe ser apenas um catálogo para referência que

inclusive consta equipamentos como o módulo 5.50w de acordo com o edital e

inversor Trifasico 220v modelo CSI-25KTL-GI-L com as especificações
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apresentadas abaixo que atende as necessidades confonne edital, e,

reforçando, a alteraçáo paru os mesmos, ou algum equipamentos similar
desde que não ultrapasse a potência solicitada no edital, não irá lrazer nenhum

ônus para a Càmara Municipal ou alteração de valor na proposta cornercial."

Il reafinna ao final do documento apresentaclo estar em estrita conformidade a

tudo que fora exigido e solicita o acolhimento da presente contranazáo tnantendo-se a

decisão que declarou vencedora a recorrida.

IV. DA ANALISE

Cumpre-nos salientar que todo o proceclimento licitatório em questão se rege pelo

Edital do Pregão Eletrônico 01512022, pela Lei Federal no 10.52012002, e,

subsidiariarnente pela Lei Federal n" 8.666/1993. Assim, em obediência à legislação e às

nonnas regulamentares do referido certame, conheço do recurso e passo a esclarecer.

Primeilamente vale ressaltar que o que está sendo atacado em matéria recursal diz

respeito a análise técnica do objeto licitado e que diante da cornplexidade do que fora

apresentado, toda a docurnentação apresentada nas alegações de recurso e contranazões

foi encaminhada ao setor técnico da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro

responsável pela elaboração do Termo de lteÍ'erência, para que a decisão tomada fosse

tecnicamente adequada e satisfatoria à contratação ora pretendida pela Càmara Municipal

de Conceição do Mato Dentro e que obedecesse tambérn aos princípios constitucionais

previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, respeitando o tratamento

igualitár'io e impessoal a tocios os interessados no certame licitatorio.

Em resposta ao que foi anterionnente encaminhado ao setor técnico habilitado,

conÍbnne consta dos autos, esta Edilidade recebeu na data de 17 de outubro de 2022 o

parecer técnico 05112022, do qual se extrai o seguiute:

"O objeto da licitação para "ContraÍaçáo de empresa especializadapara instalação

de Sisternas de Energia Solar Fotovoltaico nas Dependências da Càtnara Municipal de

Conceição do Mato Dentro/MG" inclui os serviços, indicados no ltem 6.2 do'fermo cle

ReÍbrência:

6.2 EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA: Sistema

de Micro Geração de Energia Solar Fotovoltaica conectado à rede

elétnca, a ser instalada na Càmara Municipal de Conceição do

Mato Dentro/MG, com potência mínima instalada de 46,2 kWp,

compreendendo o Levantamento, a Elaboração do Projeto, a
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Aprovação deste junto à Concessionária de Energia, o

Fornecimento de todos os Equipamentos e Materiais,

AdequaçÍio X'ísica do Terreno, a Instalaçilo, a Efetivação do

Acesso junto à Concessionária de Energia, o Treinamento,

Manutenção e Suporte Técnico."

E ainda:

ooComo indicado, a elaboração do projeto está inclusa no objeto da licitagão, sendo

um serviço a ser executado após a confiatação. Dessa forma, as especiÍicações exigidas

no Termo de Referência deverão ser atendidas em fase posterior e a continuidade dos

serviços está condicionada a aprovação do projeto por parte da contratante. A
apresentação de equipamentos e materiais não foi uma exigência do edital para

habilitação das empresas. O objeto será avaliado somente na execução, os mesmos

deverão atender a todas as especificações no edital, cumprindo as exigências mínimas

especificadas. Cabe a contratante avaliar o objeto durante a execução."

Diante das considerações apontadas no parecer técnico acima mencionado, decide

esta PREGOEIRA, coúecer do recurso interposto tempestivamente pela empresa GLM
ENERGIA E SISTEMAS LTDA e no mérito, NEGAR- LHE PROVIMENTO, julgando

improcedentes os argumentos expostos pela recorente.

V. DA DECISÃO DA PREGOEIRA

Esta Pregoeira, pattada nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e

impessoalidade, e com base no parecer técnico 05712022 que segue em anexo, resolve

conhecer o recurso interposto tempestivamente pela empresa GLM ENERGIA E
SISTEMAS LTDA e no mérito, NEGAR- LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes

os argumentos expostos pela recorrente conforme os motivos já informados.

Diante disso, fica mantida a decisão como vencedora do certame a empresa A&C
ENERGIA SOLAR EIRELI, conforme o exposto acima, encaminhando à autoridade

competente para que homologue o presente processo.

La ieira Bie

Pregoeira
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PARECER TÉCN ICO 0s7 I 2022

Obieto

Trata-se de parecertécnico em resposta ao recurso apresentado pela empresa GLM ENERGIA E

stsrgMAS LTDA, participante do processo Licitatório Ns 084/2022 - PREGÃo ELETRÔNlco Ne 015/2o22, cu)o

objeto é a contratação de ernpresa especializada para lnstalação de Sistemas de Energia solar Fotovoltaico

nas Dependências da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG'

Considerações lniciais

A empresa GLM ENERGIA E SISTEMAS LTDA, segunda colocada no processo licitatório' apresenta

recurso para desclassificação da vencedora, A&C ENERGIA SOLAR ElRELl, por apresentar proposta que não

cumpre as especificações técnicas do Termo de Referência'

Relatório

O objeto da licitação para "Contratação de empresa especializada para lnstalação de Sistemas

de Energia Solar Fotovoltaico nas Dependências da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/Mc"

inclui os serviços, indicados no ltem 6.2 do Terrno de Referência:

6.2. EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA: S|SIEMO dC M|CTO

Geroçõo de Energia Solor Fotovoltoica conectodo à rede elétrica, o

ser instolodo no cômora Municipol de conceiçdo do Mato

Dentro/MG, com potência mínimo instalodo de 46,2 kWp,

compreendendo o Levdntomento, o Elaborogão do Proieto, a

Aprovação deste junto à Concessíonáría de Energia, o
Fornecimento de todos os Equipdmentos e Moteriaís, Adequação

Física do Terreno, d tnstalação, a EÍetivação do Acesso iunto à
Concessíonárid de Energía, o Treindmento, Monutenção e Suporte

Técnico.

Como indicado, a elaboração do projeto está inclusa no objeto da licitação, sendo um serviço a

ser executado após a contratação. Dessa forma, as especificações exigidas no Termo de Referência deverão

ser atendidas em fase posterior e a continuidade dos serviços está condicionada a aprovação do projeto por

pârte da contratante. A apresentação de equipamentos e materiais não foi uma exigência do edital para

habilitação das empresas. O objeto será avaliado somente na execução, os mesmos deverão atender a todas
[r

as especificações no edital, cumprindo as exigências mÍnimas esppcificadas. cabe a contràfante avaliar o
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Conclusão

Porranto, opinamos por MANTER A HABILITAçAO da empresa vencedora A&C ENERGIA SOLAR

Sem mais a dispor, este é o parecer.

Conceição do Mato Dentro, 17 de outubro deZA22.
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