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Jurídico Ampar

De: emiro.merlano legacytech <emiro.merlano@legacygroup.tech>
Enviado em: segunda-feira, 29 de agosto de 2022 08:08
Para: Jurídico Ampar
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO No 2. 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: 
 
6. DA SOLICITAÇÃO DE DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADOS PARA AS LUMINÁRIAS LED. 
A exigência afixada provavelmente implicará no cerceamento do número de concorrentes, que mesmo capacitados 
dentro das melhores práticas dos produtos objeto deste Edital e aderentes às normas pertinentes, ficarão alijados 
de participação no certame. 
 
Como se sabe, na iluminação pública o determinante para apuração de qualidade é a verificação da acuidade visual 
e do fluxo luminoso, isto é, a capacidade de identificar nitidamente o contorno e o volume dos objetos, pessoas e 
animais, bem como diferenciar as cores de inequívoca, porém, sem a necessidade de identificação de nuances. 
 
Luminárias com difusor em vidro, tem uma perca média de 10% do fluxo luminoso, comparadas a luminárias com 
lentes em policarbonato, ou seja, para se obter o mesmo fluxo luminoso uma luminária com vidro deve consumir 
pelo menos 10% mais energia elétrica do que uma luminária com lente em policarbonato. Além disso há pelo menos 
6 anos a tecnologia aplicada ao Policarbonato proporcionou proteção contra raios UV, que inclusive são exigidos 
ensaios laboratoriais para a certificação conforme a Portaria n° 62 do INMETRO, o que significa que em alguns casos 
garantem até 10 anos sem perda significativa de fluxo luminoso ou depreciação das lentes de Policarbonato. 
 
O vidro foi um material que já foi muito utilizado no passado em luminárias que utilizavam lâmpadas de Vapor de 
Sódio ou Metálico, pois era necessario pela alta temperatura na fusão dos gases, mas que atualmente é totalmente 
desnecessário para luminárias com a tecnologia LED. 
 
Policarbonato é uma liga de material muito mais leve e resistente, uma vez que o material tem densidade: 1,20 g 
cm-3, cristalinidade muito baixa, termoplástico, incolor, transparente, policarbonato é liga que mais se assemelha ao 
vidro, porém altamente resistente ao impacto, sendo classificado com impacto mecânico Ik-08 no mínimo, O 
policarbonato é 250 vezes mais resistentes que vidro e 30 vezes mais resistente que o acrílico, tem boa estabilidade 
dimensional, boas propriedades elétricas, boa resistência ao escoamento sob carga e às intempéries, resistente a 
chama. 
 
Dito isso, conclui-se que a exigência do Vidro, além de cercear a participação de diversos fabricantes certificados 
conforme Portaria 62 do INMETRO, fará com que a prefeitura pague mais caro por um produto e gaste mais 
dinheiro com a conta de energia mensal. 
 
Neste sentido, questiona-se se serão aceitas luminárias, em total acordo com as exigências legais e técnicas, que 
façam uso de lentes, difusores e refratores de policarbonato com aditivo anti-UV em conformidade a Portaria 62 do 
INMETRO de acordo com a NORMA ASTM G154? 
 
  
7. DO PRAZO CURTO DE ENTREGA DA AMOSTRA. 
  
 
Verificamos a solicitação de entrega da amostra no prazo curto de até 5 dias úteis após solicitação. 
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Para melhor atendermos seu pedido necessitamos que Vossa Senhoria conceda de um prazo mais esparso à data 
combinada. 
 
Como é de conhecimento geral, sabemos que não temos malha terrestre que garanta a logística para atendimento a 
esse curto prazo a todos os participantes, apenas fornecedores ou revenda local, tem a possibilidade de cumprir 
esses cronogramas de entrega. 
 
Além disso, o tempo maior é primordial para fabricação dos produtos, visto o grande volume de peças envolvido. 
 
Insta ainda ressaltar que o prazo mínimo de mercado é de 10 dias uteis para entrega da amostra. 
 
Nosso objetivo e dever é sempre cumprir com o prazo combinado. 
 
Por tal primor, rogo e peço a gentileza de acatar referido pleito, para melhor atendê-los. 
 
Para garantir a livre oferta e demanda a todas as licitantes, nos tempos de pandemia, sem favorecer qualquer outra 
empresa, entendemos que deve ser considerado como prazo de no mínimo de 10 dias úteis para entrega da 
amostra, está correto o nosso entendimento? 
 
 
8. DA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA LED. 
  
 
Verificamos em edital a solicitação de fixação nas seguintes medidas 25mm a 60mm. 
 
Ocorre que o padrão de mercado para fixação de luminárias em braços é de 30mm a 63mm. 
 
  
 
Diante do exposto entendemos que será aceito luminárias LED com fixação de medida padrão para braço (30mm a 
63mm), está correto o nosso entendimento? 
 
--  

Grato, 

-- 

-- 

EMIRO MERLANO CAROPRESE 

LEGACY TECH SOLUÇÕES URBANAS LTDA 

 Tel(12)982431274  

_______________________ 

The information contained in and transmitted with this e-mail message is intended for the named recipients only. This message may contain information that 
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 (2) 

Prima facie o CIMPAR agradece o interesse de vossa participação.  

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? 

 

3.4 – As luminárias deverão ser fornecidas instaladas nos locais indicados 

pelo contratante, sendo que a mão-de-obra técnica especializada para a 

instalação será de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante contratada. 

Na eventualidade da necessidade de insumos suplementares para a instalação, 

tais como braços e seus acessórios, estes serão de responsabilidade do 

município contratante. 

 

Todos os insumos , braços, cabos, etc, são de responsabilidade do ente 

municipal. 

 

2. Dos aterramentos: vai ser fornecido pelas prefeituras conectores no caso de precisar de 

aterramentos da luminária? 

 

3.4 – As luminárias deverão ser fornecidas instaladas nos locais indicados 

pelo contratante, sendo que a mão-de-obra técnica especializada para a 

instalação será de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante contratada. 

Na eventualidade da necessidade de insumos suplementares para a instalação, 

tais como braços e seus acessórios, estes serão de responsabilidade do 

município contratante. 

 

Todos os insumos , braços, cabos, etc, são de responsabilidade do ente 

municipal. 

 

3. Do Relé: Será fornecido pelas Prefeituras os Relés Fotoelétricos quando trocada a 

luminária ? 

 

 3.2 – As luminárias deverão obrigatoriamente ser fornecidas acompanhadas de 

relé-fotoelétrico de 07 pinos no padrão NEMA, os relés deverão atender a 

norma ABNT NBR 5123:2016 ou outra que atenha substituído ou aprimorado. 

 



 

 

4. Dentro dos envelopes da Proposta Comercial deve conter os Laudos ou certificações das 

Luminárias?   

 

Apenas o  CERTIFICAÇÃO INMETRO, por luminária objeto da proposta, com suas 

respectivas especificações técnicas devidamente comprovadas, assim como os seus 

arquivos IES em meio magnético (pen drive devidamente identificado) e um datasheet 

fidedigno de cada luminária.  NÃO É NECESSÁRIO, NESTA FASE, CATÁLOGOS 

OU LAUDOS, estes somente    serão necessários quando das amostras. 

 

 

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?   

 

SIM. 

 

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

necessário. 

 

 Atenciosamente. 

 

                                                                                         Leiriane Luma e Silva- Pregoeira 


