
 
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
 

 
Página 1 de 13 

_____________________________________________________________________________ 
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME 

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - Goiás. CEP: 74.343-370 
CNPJ 32.617.419/0001-83 -  IE 10.752.011-7 

Telefone: (62) 3238-8300 - E-mail: licitacao@grupof8.com.br 
 

Fls. 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE LUIZ 

EDUARDO MAGALHÃES – BAHIA (BA). 

 

 

 

 

Referência: 

Pregão Presencial n.º 033/2021 (Proc. Adm. n.º 221/2021). 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

                      

 

LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ. 

Nº. 32.617.419/0001-83, Inscrição Estadual nº 10.752.011-7, estabelecida na 

Av. Guarujá, nº 740, Qd 34 Lt 30/31, sala 04 - Jardim Atlântico – Goiânia – GO, 

CEP. 74.343-370, e-mail licitacao@grupof8.com.br , neste ato representada 

pelo seu sócio diretor, FERNANDO DE SOUZA URZEDA, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, RG nº. 3250387-3169081 – 

SSP/GO, residente e domiciliado no Município de Goiânia – GO, vem 

tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 4.º, 

XVIII, da Lei n.º 10.520/2002, bem como item 15.2 do edital em epígrafe, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que considerou 

a Empresa GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – 

ME como vencedora do Lote 02 do Edital de Pregão Presencial n.º 033/2021, 

assim o fazendo na conformidade das razões que em anexo seguem. 
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Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria que sejam as presentes 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO recebidas, haja vista sua 

tempestividade, pois a recorrente manifestou seu interesse em recorrer na 

sessão ocorrida na data de 14.05.2021, apresentando-se as respectivas razões 

no prazo legal1, encaminhando-se à autoridade superior, caso não 

reconsiderada a decisão, após o cumprimento das formalidades legais. 

Termos em que, pede deferimento. 

Goiânia, 19 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. (grifou-se) 
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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) JULGADOR (A). 

 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo n.º 221/2021 

Pregão Presencial n.º 033/2021 

 

Recorrente: LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 

 

I – BREVE SÍNTESE DOS FATOS. 

1. A Empresa LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., doravante 

denominada recorrente, participou do Pregão Presencial nº 033/2021 (Processo 

Administrativo n.º 033/2021), deflagrado pelo Município de Luiz Eduardo Magalhães 

(BA), do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por objeto o “registro de preços para 

futura e eventual aquisição de material elétrico que será destinado à manutenção da 

rede de iluminação pública, prédios públicos, logradouros públicos e praças do 

município”, em conformidade com as especificações técnicas do edital. 

2. Dos vários lotes disponibilizados no certame supracitado, evidencia-se 

no presente recurso o Lote 02, destinado à aquisição, conforme especificações do 

Termo de Referência, de luminárias modulares para iluminação pública a LED, com 

potências de 200W (item 1) e 150W (item 2). 

3. No tocante ao referido lote, relevante destacar que, conforme consta no 

Anexo I – Termo de Referência, com relação aos itens 1 e 2 do lote supracitado: 

A Luminária deverá ter Vida útil mínima de 70.000 horas e com cinco anos de 
garantia emitida pelo fabricante através de declaração ao distribuidor junto 
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com a proposta de preços juntamente com ensaios mecânicos, ensaio 
UV, ensaio fotométrico, LM80 em língua portuguesa ou com tradução 
juramentada, certificado de registro no Inmetro conforme portaria 20. 
(grifou-se) 

4. Ou seja, juntamente com a proposta de preços, deveriam ter sido 

apresentados ensaios mecânicos, ensaio UV, ensaio fotométrico, LM80 em língua 

portuguesa ou com tradução juramentada, certificado de registro no Inmetro conforme 

portaria 20, bem como garantia emitida pelo fabricante de 5 anos e vida útil de 70.000 

horas, visando demonstrar que os produtos ofertados por cada licitante atendiam às 

especificações técnicas contidas no edital. 

5. Relevante mencionar que, ainda na sessão pública de realização do 

referido pregão, o representante da recorrente solicitou a análise dos prospectos, 

laudos e catálogos apresentados pelas demais licitantes, tendo constatado que 

diversas delas, incluindo todas aquelas classificadas para a fase de lances, 

apresentaram proposta em desconformidade com as especificações técnicas do edital. 

6. Visando colaborar com o regular andamento do certame, bem como em 

atenção aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, referido 

representante informou sobre a desconformidade ao pregoeiro responsável, tendo 

este alegado ausência de capacidade técnica para analisar as referidas 

desconformidades suscitadas. 

7. Não obstante todas as evidências demonstradas do desatendimento do 

edital no tocante às especificações técnicas da proposta, inclusive com os 

representantes de outras licitantes (POTENCIAL E CONTRULUZ, que ofertaram 

produtos da marca IDL e IDEAL) declarando expressamente que as marcas de 

luminárias por elas ofertadas não atendiam integralmente às especificações técnicas 

contidas no edital, houve o prosseguimento do certame, sem a desclassificação de 

referidas propostas, em total contrariedade ao disposto nos itens 7.8.12 e 8.113 do 

Edital de Pregão Presencial n. 033/2021. 

                                                           

2 7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:  

7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
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8. Nesse sentido, em contrariedade também ao disposto no art. 4º, VII, da 

Lei n.º 10.520/2002, bem como à jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de 

Contas da União (TCU), não houve a devida análise dos objetos ofertados pelas 

licitantes que ofertaram proposta para o Lote 02, mesmo diante da indicação, por 

parte do representante da recorrente, de que suas especificações não atendiam às 

exigências do edital, conforme previsto no Anexo I – Termo de Referência. 

9. Frise-se que a aceitabilidade de propostas que não atendiam ao edital 

permitiu que as respectivas empresas participassem da fase de lances, excluindo da 

referida fase empresas, como a recorrente, cuja proposta ofertada atendia plenamente 

as especificações técnicas, violando diversos princípios, como o da legalidade, da 

isonomia, da vinculação ao instrumento comprobatório, da competitividade, dentre 

outros. 

10. Nesse sentido, requer-se o provimento do presente recurso, 

declarando-se a desclassificação das propostas apresentadas pelas licitantes GOIAS 

LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, GLOBAL LED 

COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, L9 LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., bem como 

POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, tendo em vista o não 

atendimento de todas as condições exigidas no edital, com a consequente adjudicação 

do objeto do Lote 02 à ora recorrente, visto ter atendido a todas as especificações 

editalícias. 

II. DAS RAZÕES RECURSAIS. 

II.A DO NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL. 

11. Pontue-se que, no tocante ao Lote 02, o edital exigia, em seu Anexo I – 

Termo de Referência, as seguintes especificações: 

                                                                                                                                                                          
3 8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda 
preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 
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12. Relevante destacar, no entanto, que a proposta de todas as licitantes 

classificadas para a fase de lances não atendiam integralmente às especificações 

técnicas contidas no edital, conforme abaixo evidenciado: 

13. I. No tocante à proposta da GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME: 

14. Referida licitante apresentou 02 marcas de luminárias: SX Lighting e 

ESB. 

15. No tocante ao ensaio apresentado da marca SX Lighting, importante 

mencionar que o mesmo é diferente do original visto que, o que fora apresentado 

(Anexo I), apresenta nas características técnicas fator de potência de 0,98, enquanto o 

catálogo original (Anexo II) da referida marca/fabricante apresenta fator de potência de 

0,95. 

16. Ademais, os ensaios mecânicos e UV da marca SX Lighting 

apresentados não atendem ao edital, pois esse exige uma eficiência luminosa mínima 

de 170 lm/W, que corresponde à versão 02. 

17. Com relação ao Ensaio LM 80 da referida marca apresentado pela 

GOIAS LED, esse é de 2.700K, ao passo que o edital solicita temperatura de cor entre 

5.000K e 5.300K, demonstrando assim o frontal desatendimento das especificações 

técnicas exigidas. 

18. Por fim, ainda no tocante à marca SX Lighting, importante mencionar 

que a licitante supracitada apresentou apenas o respectivo Registro INMETRO, 

enquanto o edital exigia Certificado INMETRO. 

19. Já com relação à marca ESB também ofertada pela licitante 

supracitada, relevante pontuar que a emissão do certificado apresentado pela consta 

com data de 09.02.2021, ao passo que a própria assinatura do referido certificado é de 

07.04.2021, não podendo assim ser aceito. 

20. II. Propostas apresentadas pela GLOBAL LED COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA e L9 LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. 
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21. Referidas licitantes apresentaram produtos da marca PHILIPIS 

(Catálogo no Anexo III), não tendo sido apresentadas as garantias em nome do 

fornecedor exigidas pelo edital, bem como os respectivos ensaios também exigidos, 

conforme abaixo transcrito: 

A Luminária deverá ter Vida útil mínima de 70.000 horas e com cinco anos de 
garantia emitida pelo fabricante através de declaração ao distribuidor junto 
com a proposta de preços juntamente com ensaios mecânicos, ensaio 
UV, ensaio fotométrico, LM80 em língua portuguesa ou com tradução 
juramentada, certificado de registro no Inmetro conforme portaria 20. 
(grifou-se) 

22. Nesses termos, impõe-se de igual forma a desclassificação das 

referidas propostas, pelo frontal descumprimento ao exigido no edital. 

23. III. Proposta apresentada pela GLOBAL LED COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA e L9 LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. 

24. Conforme catálogo (Anexo IV) apresentado pela própria licitante, cuja 

proposta apresentava produtos da marca IDEAL, os mesmos não atendem 

integralmente às especificações técnicas contidas no edital, sobretudo com relação à 

eficiência lumens watts: a luminária apresentada possui eficiência luminosa de 116 

lm/W, ao passo que o edital exigia eficiência entre 145 e 170lm/W. 

 

II.B DO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E COMPETITIVIDADE NA 

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS EM CONTRARIEDADE AO EDITAL. 

25. Conforme disposto no art. 4.º, VII, da Lei n.º 10.520/2002: 

Art. 4.º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 

(...) 

VII – aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
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26. No mesmo sentido, os itens 7.8.1 e 8.11 do Edital de Pregão Presencial 

n.º 033/2021: 

7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:  

7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos; 

(...) 

8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências 
deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, 
comparados aos preços de mercado. 

 

27. Assim, nos termos das disposições legais acima dispostas, deveria o 

ilustre pregoeiro, analisando as propostas apresentadas pelos licitantes, ter 

desclassificado aquelas que não atendiam às especificações técnicas do edital, a 

exemplo das propostas apresentadas pelas licitantes GOIAS LED MATERIAIS 

ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, GLOBAL LED COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA, L9 LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., bem como POTENCIAL 

COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. 

28. Ademais, não possuindo a devida aptidão técnica para a análise das 

referidas questões de cunho eminentemente técnico, deveria ter ocorrido a suspensão 

do certame para análise, por equipe de apoio composta por engenheiros ou outros 

profissionais com a expertise necessária, das referidas desconformidades. 

29. Relevante frisar que salta aos olhos as desconformidades das referidas 

propostas com as especificações técnicas do edital, motivo pelo qual revela-se 

indevido aceitar na fase de lances licitantes cujo objeto ofertado não atendia ao 

instrumento convocatório, sobretudo porque a representante da recorrente solicitou 

diligência ao pregoeiro alegando a referida incompatibilidade. 

30. Conforme muito bem exposto por Joel de Menezes Niebuhr4: 

(...) Como salientado, o pregoeiro não deve permitir que licitante cuja 
proposta não atenda às especificações e formalidades do edital passe à 
etapa de lances. É que a etapa de lances deve ocorrer entre pares, entre 
licitantes que ofereçam produtos com características semelhantes entre si. 

                                                           
4 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 7 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. P.175. 
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Quem cotou produto inferior, que não contempla as especificações do 
edital, deve ser imediatamente desclassificado, sob pena de deturpar ou 
desvirtuar a etapa de lances, oferecendo preços incompatíveis com a realidade 
de mercado, abaixo dos preços próprios dos bens que atendam às 
especificações mais rigorosas do edital. (grifos nosso) 

 

31. De igual forma, destacando a importância do exame de conformidade 

das propostas apresentadas, realizando-se a imediata desclassificação daquelas que 

não atendem, sob pena de nulidade da fase de lances subsequente, J. U. Jacoby 

Fernandes5 afirma textualmente que: 

Esta é uma das etapas mais importantes de qualquer procedimento 
licitatório: o exame de conformidade da proposta com os requisitos do 
edital. (...) É por meio do exame de conformidade que a Administração Pública 
pode avaliar se os requisitos de qualidade e produtividade são realmente 
satisfeitos pelos licitantes ou não. Tudo o que o edital pediu, todas as 
características do objeto, são verificadas nessa etapa. Relevá-la ou dar-lhe 
menor importância é amesquinhar a função de pregoeiro; torná-lo um simples 
autômato insensível ao postulado fundamental da boa aplicação dos recursos 
públicos. (...) 

A admissão de licitante para a fase de lances sem o exame prévio de que 
o objeto oferecido atende efetivamente as regras do edital para a 
descrição do objeto, pode alterar significativamente o resultado do 
certame em prejuízo do interesse público. 

 

32. Ao aceitar licitantes cuja proposta não atendia aos requisitos técnicos 

constantes do edital, impedindo que outros licitantes, como a recorrente, cujo objeto 

atendia de forma integral às especificações editalícias, prejudicou a fase de lances 

subsequentes, por desrespeito ao princípio da legalidade, da isonomia entre os 

licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório, da competitividade, dentre 

outros. 

33. Prejudicou-se, em última análise, o próprio interesse público, evitando-

se que a fase de lances ocorresse apenas entre licitantes que realmente atendiam as 

condições do edital, e poderiam ofertar lances cujos produtos possuíam a qualidade 

exigida no pregão presencial. 

                                                           
5 JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015. P. 490. 
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34. Frise-se que, diante das claras evidências de que os produtos das 

referidas licitantes não atendiam ao edital, caberia ao pregoeiro, em conformidade com 

o que dispõe os itens 7.8.1 e 8.11 do Edital de Pregão Presencial n.º 033/2021, 

realizar a suspensão da reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não 

possam ser sanadas de imediato, marcando nova data e horário em que voltariam a 

reunir-se. 

35. Destaque-se que, nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do 

Tribunal de Contas da União: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, relativas ao exercício de 2002, nos quais 
foram chamados em audiência os responsáveis.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:  

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que adote as 
seguintes providências: 

(...) 

9.3.20. orientar o pregoeiro designado pela autoridade competente para 
examinar acuradamente no momento da sessão da abertura do pregão a 
compatibilidade do bem cotado pelos licitantes quanto às especificações 
técnicas estipuladas no edital, fazendo constar em ata detalhadamente os 
motivos da desclassificação, se for o caso, em observância ao art. 4º, XI, da 
Lei nº 10.520/02 c/c o art. 11, XII, do Decreto nº 3.555/00; (...) (TCU, Acórdão 
n.º 740/2004 – Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar). (grifos nosso) 

 

“Voto 

(...) verifico que realmente não andou bem o Pregão Eletrônico nº 240/2003 no 
tocante à observância do rito estabelecido na norma de regência, 
especialmente a sequência prevista para a fase externa do pregão. 

É que, após o recebimento das propostas das licitantes, num total de 7 (sete) 
empresas, passou-se à etapa da lances, sem que fosse precedida da 
verificação da conformidade a que se refere o art. 4.º, inciso VII, da Lei n.º 
10.520, de 2002, bem assim a aceitabilidade das propostas, conforme 
determinava o próprio edital de licitação sei item 12.1.” (TCU, Acórdão n.º 
2.390/2007, Rel. Guilherme Palmeira). 

 

36. Assim, pelas razões acima demonstradas, espera-se que esse ilustre 

julgador faça cumprir as disposições legais e editalícias, bem como os princípios 

aplicáveis, dando provimento ao presente recurso para declarar a desclassificação das 

mailto:licitacao@grupof8.com.br
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propostas apresentadas pelas licitantes GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, GLOBAL LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, L9 

LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., bem como POTENCIAL COMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI, tendo em vista o não atendimento de todas as condições 

exigidas no edital, com a consequente adjudicação do objeto do Lote 02 à ora 

recorrente, visto ter atendido a todas as especificações editalícias, evitando-se assim o 

questionamento judicial de possível ato nulo e ilegal ora combatido junto ao Poder 

Judiciário e aos órgãos de controle (Tribunal de Contas, etc). 

II.C – DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA GOIAS LED 

MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. 

37. Conforme disposto no art. 48, II e § 1.º, da Lei n. 8.666/93: 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

(...) 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexeqüiveis, 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 inexeqüíveis, 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:              (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998) 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela administração, ou                 (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) 

b) valor orçado pela administração. 

38. Pontue-se que, seja considerando o parâmetro estabelecido na alínea 

“a”, seja aquele estabelecido na alínea “b” do § 1.º supracitado, a proposta 

apresentada pela GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – 

ME no tocante às luminárias da marca SX Lighting, versão 02, revela-se inexequível, 

motivo pelo qual também deveria ter sido desclassificada. 

mailto:licitacao@grupof8.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48%C2%A71
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39. Nesses termos, pugna-se para que seja determinado à licitante que 

apresente a composição detalhada dos custos da referida luminária. 

III – DOS PEDIDOS. 

40. Diante de todo o acima exposto, requer-se o conhecimento do presente 

recurso e, no mérito, seu provimento, no sentido de declarar a desclassificação das 

propostas apresentadas pelas licitantes GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, GLOBAL LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, L9 

LED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., bem como POTENCIAL COMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI, tendo em vista o não atendimento de todas as condições 

exigidas no edital, com a consequente adjudicação do objeto do Lote 02 à ora 

recorrente, visto ter atendido a todas as especificações editalícias. 

41. Requer-se ainda que seja determinado à GOIAS LED MATERIAIS 

ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME que apresente a composição detalhada 

das luminárias da marca SX Lighting, versão 02. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Goiânia, 19 de maio de 2021. 

 

 

mailto:licitacao@grupof8.com.br


















Stela+ gen2 – a
revolução continua
Stela+ gen2 Long, Square e Wide

Em 2008, a chegada da família Stela deu início a uma revolução na iluminação

externa. Agora, com Stela+ gen2, apresentamos a próxima geração de LEDs com

drivers programáveis. O conceito de resfriamento REVOLED e sua distribuição de luz

possibilita uma enorme economia de energia e uma redução correspondente nas

emissões de CO2, ao mesmo tempo em que atende aos padrões de iluminação

atuais. Seu gerenciamento térmico excelente dos LEDs assegura uma vida útil muito

longa, o que elimina a necessidade de substituição da lâmpada. Fluxo por LED

maior, ajuste do fluxo (usando-se L-Tune) e a opção de empregar CLO (Constant

Light Output) permitem reduzir o número de LEDs necessários (custo por ponto de

luz menor) ou, usando o mesmo número de LEDs anterior, reduz o consumo de

energia (custo total de propriedade menor).

Benefícios
• Tecnologia REVOLED, para eficiência máxima

• Solução "instalar e esquecer" – funciona em baixa corrente

• Opções de lentes óticas de acordo com o formato da rua

Características
• Vida útil longa garantida: até 100.000 horas (ferramenta L-Tune)

• Custo total de propriedade muito atrativo, o que assegura um investimento

sustentável

• Baixo consumo de energia e redução na pegada de carbono

• Fácil instalação e manutenção
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Aplicação
• Rotas de tráfego: rodovias interurbanas principais, rotatórias, ciclovias,

cruzamentos de pedestres, áreas de estacionamento

• Residencial: ruas, ciclovias e passeios públicos, rotatórias, cruzamentos de

pedestres, praças/parques e playgrounds, áreas de estacionamento

• Regiões centrais: boulevards e avenidas, calçadas, praças e parques, áreas de

pedestres e de compras, cruzamentos de pedestres, transporte público, ciclovias e

passeios públicos, áreas de estacionamento

• Grandes áreas externas : espaços industriais, portos, aeroportos, canais, pátios

ferroviários

Especificações

Tipo BPP612 (versão larga)

BPP614 (versão quadrada)

BPP616 (versão longa)

Fonte de luz Módulo de LED integrado

Potência (+/-10%) BPP 612: 18 a 119 W

BPP 614: 8 a 43 W

BPP 616: 8 a 72 W

Fluxo luminoso BPP 612: 1.750 a 13.250 lm

BPP 614: 750 a 4.650 lm

BPP 616: 750 a 7.700 lm

Eficácia da luminária BPP 612: 91 a 125 lm/W BPP 614: 90 a 119 lm/W BPP 616: 90 a

119 lm/W

Temperatura de cor

correlacionada

3000, 4000 ou 5700 K

Índice de restituição

cromática

Branco frio: 70

Branco neutro: 75

Branco quente: 80

Manutenção lumínica

na vida útil média* de

100.000 h

min L80

Taxa de falha do

equipamento de

controle na vida útil

média de 100.000 h

10%

Temperatura ambiente

de desempenho Tq

+25 ºC

Faixa de temperatura

de operação

De -20 a +35 ºC

Acionador Driver programável integrado

Tensão da rede 220-240 V / 50-60 Hz

Corrente de irrupção 40 W: 65 A a 100 ms

75 W: 80 A a 150 ms

100 W: 80 A a 150 ms

150 W: 118 A a 140 ms

Dimerização Versões reguláveis disponíveis com: 1-10 V/DALI/

DynaDimmer/SDU

Especificações

Opções Incluindo cabo

Versão Classe II

Célula conectada, célula fotoelétrica mini ou soquete NEMA

CLO (Constant light output, Fluxo luminoso constante)

Proteção contra pico de 10 kV

Óptico Óptico de rodovia larga para classe S (WRN)

Óptico de rodovia padrão para classe S (SRN)

Óptico de rodovia estreita para classe S (NRN)

Óptico de rodovia padrão para classe ME (MRN) (não se

destina a Stela Long),

Cruzamento de pedestre para distribuição à esquerda (DP-L)

Cruzamento de pedestre para distribuição à direita (DP-R)

Lente Microlente óptica

Material Compartimento: alumínio fundido de qualidade LM6, não

corrosivo

Terminais de encaixe: alumínio fundido de qualidade LM6

Lentes: PMMA

Cor Cinza (Futura Gris 900 Sablé)

Outras cores RAL ou AKZO Futura disponíveis sob encomenda

Conexão Bloco de conexão do parafuso

Manutenção Instalação fácil do driver

Stela+ gen2 Long, Square e Wide
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Instalação Montagem no topo do poste: entrada axial Ø 60 a 76 mm

Montagem de entrada lateral: entrada lateral Ø 32 a 60 mm

(somente versão longa)

Altura de montagem recomendada: 4 a 6 m (versão quadrada),

5 a 8 m (versões larga e longa)

Topo do poste em ângulo de inclinação padrão (apenas

versões quadrada e larga): +10º

Ângulo de inclinação ajustável (somente versão longa): +5 e

+10º (topo do poste), 0, +5, +10, +15 e +20º (entrada lateral)

Área de atrito causado pelo vento: 0,04 m² (quadrada), 0,05 m²

(longa), 0,06 m² (larga)

Conector do cabo M20

Acessórios Adaptador para montagem em polo

Mastro de alcance próximo dedicado e suportes de parede

disponíveis para diferentes possibilidades de montagem

Versions

Stela+ gen2 Long, Square e Wide
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Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra

impactos

IK10

Proteção contra sobretensão (Comum/

diferencial)

Philips standard

surge protection

level kV

 
Controles e dimerização

Regulável Não

 
Informações gerais

Difusão de feixe da luz da luminária 99° x 156°

Marca CE CE

Cor da fonte de luz 830

Tipo de acessório de lente/difusor

ótico

PM

Controlador incluído Sim

Marca de inflamabilidade NO

Fonte de luz substituível Não

Versão da lâmpada 3S

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica Standard road

optic for ME-class

 
Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada

inicial

3000 K

Índice de restituição cromática inicial ≥80

 
Dados técnicos de luz

Ângulo de inclinação standard na

entrada lateral

-

Ângulo de inclinação standard no topo

da coluna

0°

Proporção de fluxo luminoso

ascendente

0,5

 
Dados mecânicos e de compartimento

Cor Gray

Informações gerais

Order Code Full Product Name

Código da família das

lâmpadas

Código da família de

produtos

912300024799 BPP614 LED43-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 LED43 BPP614

912300024802 BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 LED100 BPP612

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

912300024799 BPP614 LED43-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 3483 lm

Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

912300024802 BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 8100 lm

Stela+ gen2 Long, Square e Wide
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Produto
Nacional

5 A
N

O
S

MAGNETISCH 

Características
• Lente de acrílico 
• Sistema Magnetisch
• Pintura eletrostática
• Ângulo de 80º à 140º+
• LED de alta eficiência com alto desempenho
• Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação
• Econômia de 80% 
•  Não é  necessário manutenção

Aplicação
• Iluminação Publica

Luminária certi�cada



Potência
Base

Corrente
Fluxo Luminoso

Temperatura de Cor
Tensão Nominal

Equiv. Incandescente
Equiv. Fluorescente

Dimensão Aprox. AxCxL
Ind. de reprodução de cor

Ângulo
Fator de Potência

Peso
Redução Fluorescente

Cód Ideal
Cód EAN

50 W
-

0,250 A
5750

220 V
Frequencia

70 W                                                112 W                                      140 W                                             168 W                                       210 W                                              252 W                                         280 W 
85 W                                                136 W                                      170 W                                             204 W                                       255 W                                              306 W                                         340 W

80X410X165 mm                      80X490X210 mm                   80x490x210 mm                       80x580x240 mm                    80x580x240 mm                      80x580x240 mm                    80x580x240 mm
80

80º - 140º
0,92

50.000 h
2,2 Kg
70%                                              70%                                                                                                      70%                                                                                                   70%                                            70%

115 lm/W
MG 50W

6500 K

60 Hz

Vida útil (L70)

Nr. de Objeto          -

80 W 100 W
-

0,500 A
11500

220 V

80

80º - 140º
0,92

50.000 h

70%

115 lm/W
MG 100W                                     MG 120W                                                                                          MG 180W                                 MG 200W

6500

60 Hz

         -

120 W 150 W
-

0,750 A

220 V

80

80º - 140º
0,92

50.000 h
4,2 Kg
70%

115 lm/W
MG 50W

6500

60 Hz

         -

180 W 200 W
- - - -

0,400 A 0,650 A 0,900 A 1,100 A
9200
6500

13800 17250
6500

20700 23000
6500 6500

220 V 220 V 220 V 220 V
60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

         -          -          -          -

80 80 80 80
80º - 140º 80º - 140º 80º - 140º 80º - 140º

0,92 0,92 0,92 0,92
50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h

3,3 Kg 3,3 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg 4,2 Kg

115 lm/W 115 lm/W 115 lm/W 115 lm/W
MG 80W

MAGNETISCH 

7898689190005 7898689190012 7898689190029 7898689190036 7898689190043 7898689190050 7898689190067

Grau de Proteção                          IP 66                                            IP 66                                          IP 66                                           IP 66                                          IP 66                                             IP 66                                          IP 66           

Protetor de surto                            sim                                               sim                                            sim                                              sim                                            sim                                                sim                                            sim                       

THD da rede                                2,00%                                          2,00%                                       2,00%                                         2,00%                                       2,00%                                           2,00%                                       2,00%                          

   Garantia                                     5 anos                                         5 anos                                      5 anos                                        5 anos                                       5 anos                                         5 anos                                       5 anos
     Preço                                              -                                                     -                                       -                                                   -                                                  -                                           -                                                  -
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