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Jurídico Ampar

De: emiro.merlano legacytech <emiro.merlano@legacygroup.tech>
Enviado em: segunda-feira, 29 de agosto de 2022 01:22
Para: Jurídico Ampar
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO No 1. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022

Bom dia Prezados, 
 
Espero que tenham um ótimo dia! em análise do  EDITAL  PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 – de 
objeto:  AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED E BRAÇOS A SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL URBANO/RURAL DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 
DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR. ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL. Perguntamos o seguinte: 
 
1. Da instalação: Vai ser trocada a fiação das Luminárias quando instaladas, ou seja , os fios de 
alimentação dentro do braço? As prefeituras irão fornecer este item? 
 
2. Dos aterramentos: vai ser fornecido pelas prefeituras conectores no caso de precisar de aterramentos 
da luminária? 
 
3. Do Relé: Será fornecido pelas Prefeituras os Relés Fotoelétricos quando trocada a luminária ?      
 
4. Dentro dos envelopes da Proposta Comercial deve conter os Laudos ou certificações das Luminárias?   
 
Portanto, o Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas de nº 011.817/2010-0, 
tendo como Relator o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, em data de 18 de março de 2015, assim entendeu: 
 

"Na fase de habilitação, é ilegal a exigência de apresentação de laudos de ensaios técnicos para 
comprovação de qualidade de insumo ou produto. Desde que previsto no instrumento convocatório, na fase 
de propostas a Administração pode exigir, do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, em 
prazo razoável e suficiente para tal, à apresentação de amostra do produto ou insumo, acompanhada dos 
laudos técnicos necessários a comprovar a qualidade do bem a ser fornecido. (Acórdão de nº 538/2015 – 
Plenário- TCU)."   
 

A obrigacao de entrega de certificados das luminárias LED ou de qualquer outro iten ainda em fase de propostas 
para as proponentes é ilegal, visto que fere as normas regulatórias vigentes e difere com o mais atual entendimento 
adotado pelo Egrégio Tribunal de Contas da União. 

À vista disso, entendemos que os certificados/catálogos das luminárias só deverão ser apresentados pela licitante 
classificada em primeiro lugar ou pela contratada, em prazo razoável, conforme estabelecido no Acórdão nº 
538/2015. Nosso entendimento está correto?  
 
 
5. Da leitura do item 7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, que será estipulada pela Pregoeira e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável 
inclusive em relação ao primeiro. E justificativa, entendemos que podem existir vários ganhadores do Pregão, ou seja 
cada item poderá ter um vencedor diferente. está correto nosso entendimento?   
 
 
 
--  

Grato, 
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EMIRO MERLANO CAROPRESE 

LEGACY TECH SOLUÇÕES URBANAS LTDA 

 Tel(12)982431274  

_______________________ 
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may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, you may not copy, distribute or take any action in reliance on it whatsoever. If you 
received this e-mail by mistake, please contact the sender and promptly delete the e-mail. Besides, confidentiality and completeness of data and/or 
documents sent by e-mail on the Internet cannot be guaranteed. 



 

 

                                                                 ESCLARECIMENTOS 

 

       EDITAL DE LICITAÇÃO  

        

       PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2022 

   Requerente: LEGACY TECH SOLUÇÕES URBANAS LTDA 

Prima facie o CIMPAR agradece o interesse de vossa participação.  

1. DA SOLICITAÇÃO DE DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADOS PARA AS LUMI-

NARIAS LED. 

 

Fixa o edital no termo de referência: 

 

3.5 – JUSTIFICA-SE que a exigência no presente edital de um refrator com 

fabricação em vidro temperado foi motivada pela observação de que os 

refratores em policarbonato presentes em diversas luminárias em operação 

apresentam amarelamento pelo desgaste deste material ao sol e outras 

intempéries, ao fato que os fabricados em vidro temperado, presentes nas 

demais luminárias não apresentam este problema, constituindo-se como 

característica favorável do vidro. Pesquisas sobre as propriedades do 

policarbonato sob envelhecimento não são conclusivas a respeito de aditivos 

anti-ultravioleta ao policarbonato para reduzir o efeito de amarelamento, o que 

gera insegurança quanto à adoção deste material, devendo assim a 

administração pública optar pela precaução. Em função das mesmas 

qualidades: robustez, melhor resistência a intempéries etc, optou-se pelo 

alumínio, seja ele injetado ou extrudado, para o corpo da carcaça. Outras 

características favoráveis do vidro e do alumínio, em relação ao policarbonato, 

é a baixa presença de riscos (ou marcas), uma vez que possui grau de dureza 

elevado, e a resistência a materiais de limpeza numa eventual manutenção. 

Desta forma optou-se, dentro da discricionariedade administrativa, como 

necessária a exigência do material em vidro temperado para o refrator da 

luminária, e o alumínio para a carcaça, a fim de assegurar a longevidade dos 

produtos a serem adquiridos. Ademais, tanto o refrator em vidro temperado, 

quanto as luminárias em alumínio, estão disponíveis em inúmeros modelos 

pesquisados para efeito de especificação, assim como em diversos 

fornecedores, o que garante a competitividade do certame. 

 

A exigência, plenamente justificada, encontra-se dentro da discricionariedade do gerenciador, 

há de observar que PORTARIA INMETRO N° 62/2022 não obriga ser de policarbonato, apenas fixa 

se for com esse material tem que ter proteção UV, mas não impede ser de vidro. 

 

 

 



 

 

2. DO PRAZO CURTO DE ENTREGA DA AMOSTRA. 

 

Entende o consócio gerenciador que o prazo de cinco dias úteis é plenamente suficiente para 

a entrega das amostras, portanto, mantido. 

 

3. DA FIXAÇÃO DA LUMINARIA LED. 

 

Serão aceitas luminárias LED com fixação de medida padrão para braço (30mm a 63mm). 

 

 

OBS: Cumpre observar que a presente licitação repete os mesmos termos referenciais quando 

da anterior licitação realizada em 2021, sendo que naquele certame compareceram e ofertaram 

propostas 14 licitantes, comprovando de maneira estreme de dúvidas a total ausência de 

cerceamento de competitividade, neste já temos quase uma dezena previamente credenciados. 

 

 

 

É o que temos a esclarecer, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos, se 

necessário. 

 

 Atenciosamente. 

 

                                                                                        Leiriane Luma e Silva-Pregoeira 


