
 

 

 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

 

 Resposta ao pedido de esclarecimento referente ao pregão, cujo objeto é a 

contratação Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa 

especializada no fornecimento e instalação de luminárias de led e equipamentos 

destinados à substituição e modernização da iluminação pública do Município, 

incluindo a instalação dos itens e projeto de liberação junto a concessionária de 

energia, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO II deste edital, independente de transcrição.  

 

ALEGAÇÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:  

 

Solicitamos as cotações com os fabricantes com respectivos modelos de luminárias 

compostos na planilha orçamentária, após análise criteriosa nos fabricantes de 

renome nacional, não conseguimos encontrar sequer um produto que atenda in 

literis o referido edital. 

  

QUAL PRODUTO/FABRICANTE que atendem com excelência ao exigido na 

planilha orçamentária? 

 

A referida planilha orçamentária apresenta os seguintes quantitativos: 

  

ITEM 1 – BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,20M: 200 PÇ 

ITEM 2 – BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,65M: 150 PÇ 

ITEM 3 – BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,40M: 100 PÇ 

ITEM 4 – LUMINÁRIA LED 100W: 40 PÇ 

ITEM 5 – LUMINÁRIA LED 150W: 53 PÇ 



 

 

ITEM 6 – LUMINÁRIA LED 50W: 160 PÇ 

ITEM 7 – LUMINÁRIA LED 40W: 30 PÇ 

ITEM 8 - RELÉ FOTOELÉTRCO: 310 PÇ 

  

SOMATÓRIO DE BRAÇOS: 450 PÇ 

SOMATÓRIO DE LUMINÁRIAS: 283 PÇ 

SOMATÓRIO DE RELÉ: 310 PÇ 

  

Os quantitativos de braços e relés são superiores ao quantitativo das luminárias, 

esses quantitativos estão corretos? 

 

Para a instalação dos novos braços serão necessários o fornecimento de todos os 

materiais (cabos, conectores, cintas)? 

 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:  

 

1) Foram realizadas pesquisa no mercado e temos inúmeras empresas que 

atendem as especificações do termo de referência. 

 

Podemos citar por exemplo: 

 

Philips, Tecnowatt, Unicobra, Intral, Alper, Brightlux, Dempae entre outros. 

A especificação está caracterizada encima da Portaria N° 20 do inmetro, com 

temperatura de 4000k ou 5000k, eficiência mediana, vida útil mínima de 50 mil 

horas.  

Já ocorreu duas ratificações no termo de referência aonde foram identificadas 

exigências merecedoras de alteração e ajustado para aumentar o universo de 

participantes. 

 

 

Desta feita pedimos que reconsidere seu pedido de esclarecimento e pontue as 



 

 

características levantadas que nenhum fabricante certificado pelo Inmetro não 

atenda. 

 

2) Quanto ao quantitativo, a presente licitação é para registro de preços, ou 

seja, podendo ser utilizada a quantidade total, ou apenas parte dela, e 

quantidade são essas mesmas prevista no termo de referência do edital. 

 

3) Não serão necessários o fornecimento dos materiais, como cabos, 

conectores, cintas. 

 

 

 

Olaria, 06 de março de 2020. 

 

 

Luiz Eneias de Oliveira 

Prefeito  
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