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Para: Jurídico Ampar
Assunto:  PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR (PP 05/2022) 
ABERTURA 16/08

Prioridade: Alta

AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR 
  
Prezados Senhores, boa tarde!  
  
  
A empresa Unicoba Energia S.A, inscrita no CNPJ n° 23.650.282/0002-59, interessada em participar do presente 
certame, vem respeitosamente por meio deste solicitar Esclarecimento Ref.:  Pregão nº 05/2022, cujo objeto trata-
se Contratação de empresa para o fornecimento de luminária com tecnologia LED, e braços para Iluminação 
Pública, instalada. 
  
  
DOS ESCLARECIMENTOS 
  

1) DA SOLICITAÇÃO DE DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADOS PARA AS LUMINARIAS 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. 
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Neste sentido, questiona-se se serão aceitas luminárias, em total acordo com as exigências legais e técnicas, que 
façam uso de lentes, disufores e refratores de policarbonato com aditivo anti-UV em conformidade a Portaria 
62 do INMETRO de acordo com a NORMA ASTM G154? 
  
  

2) DO PRAZO CURTO DE ENTREGA DA AMOSTRA.  
  
Verificamos a solicitação de entrega da amostra no prazo curto de até 5 dias uteis após solicitação. 
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 uteis para entrega da 
amostra, está correto o nosso entendimento? 
  
  

3) DA FIXAÇÃO DA LUMINARIA 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?   
  
  
  

4) DA TENSÃO DO DRIVER. 
  

Verificamos em edital a solicitação de luminárias LED com alimentação dentro da faixa de 110 a 240 VAC para 
potências 50W, 80W, 120W e 200W. 
  
Questionamos se será aceito driver com tensão de entrada em full range em 108 a 305 Vac? 
  
  
Favor acusar o recebimento deste. 
  
No mais, agradecemos desde já pela atenção prestada e permanecemos a disposição. 
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ESCLARECIMENTOS 

 

       EDITAL DE LICITAÇÃO  

        

       PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2022 

  Requerente: UNICOBA 

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 

que 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). 

 

4. DA TENSÃO DO DRIVER. 

 

Serão aceitos driver com tensão de entrada em full range em 108 a 305 Vac. 

 

 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 


