
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DA SECRETARIA

06/05/2022

ESCLARECIMENTO

                                                          Concorrência Pública nº. 02/2022                                           

Contratação de Empresa Especializada em Troca de Leds em 4870 Pontos Iluminados no Município de
Caçapava

Referente aos questionamentos do licitante, temos a esclarecer:

PERGUNTA –  Se a luminária ofertada possuir refrator em policarbonato, mas garantir o grau de resistência
contra impacto de IK08, especificado em relatório técnico atestado por laboratório acreditado pelo INMETRO,
essa luminária será aceita pela comissão de licitação?
RESPOSTA – NÃO  A exigência, no presente edital, de um refrator com fabricação em vidro foi motivada pela
observância da situação do parque de iluminação pública, praticamente todos os refratores em acrílico ou
policarbonato presentes em diversas luminárias em operação apresentam  alto índice de amarelamento por
desgaste ao sol e outras intempéries, diferente das características do vidro. Outras características favoráveis
do vidro, 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, observando que, segundo
nosso entendimento do texto do solicitante, a proteção em policarbonato exerce também a função de lente
para  a  luminária,  e  qualquer  risco  ou  dano  neste  material  por  manutenção  implicará  em alteração  nas
características  luminotécnicas e de transmissividade da luz,  de forma que entendemos por  necessária  a
inclusão do refrator além da lente, como medida de proteção. Desta forma, a partir do exposto anteriormente,
a equipe técnica classificou como necessária a exigência do material em vidro temperado para o refrator da
luminária, a fim de assegurar a longevidade dos produtos a serem adquiridos.

PERGUNTA - Se a luminária ofertada possuir sistema de fixação em braço com 02 parafusos, mas garantir a
devida segurança na fixação, sendo provadas por relatório técnico atestado por laboratório acreditado pelo
INMETRO, essa luminária será aceita pela comissão de licitação? 
RESPOSTA – Sim, desde que comprovada a segurança e resistência mecânica.

PERGUNTA - Se a luminária ofertada possuir temperatura de cor de 4.000K e atender a todos os outros
requisitos especificados no “termo de referência”,  essa luminária  será aceita pela comissão de licitação?
RESPOSTA: Não.

PERGUNTA - 1. DA GARANTIA DA PROPOSTA: Encontrarmos duas indicações contrárias,  perguntamos
para vossas senhorias qual prazo de Garantia da Proposta deve ser seguida, se o descrito no item 12.9.2, 60
(sessenta) dias ou o exposto no item 2.7, 12 (doze) meses 
12.9.2 - Prazo de validade, que deverá corresponder, no mínimo, a sessenta dias contados da data limite para
entrega dos envelopes para garantia de proposta; e do período integral, estimado, de vigência do contrato,
para as garantias de contrato;  
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ou 2.7 – Será exigida Garantia da Proposta, nos termos do Inciso III, do Artigo 31, da Lei Federal
nºc8.666/93,  no  valor  de 1% (um por  cento)  do  valor  proporcional  a  execução do  objeto  desse
certame no
período de 12 (doze) meses no valor de R$ 47.145,08 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e cinco
reais e oito centavos) a qual será devolvida a partir do 5º dia útil após a homologação e adjudicação,2
RESPOSTA: Informamos  por  meio  desta  que  o  item  2.7  refere-se  ao  calculo  do  valor,  sendo
proporcional a 12 meses (sendo a execução do serviço inicial), e o item 12.9.2 - é a validade mínima
da garantia, sendo que o documento em ênfase é garantia de proposta o mesmo deverá ser de no
mínimo 60 dias.  

PERGUNTA: DA APRESENTAÇÃO DE ENSAIOS/CERTIFICADOS NA FASE DE HABILITAÇÃO:
Observamos que no ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA "As
Empresas também deverão apresentar Marca, modelo, catálogo e certificados Inmetro de todos os
itens propostos." 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 na fase de
habilitação técnica 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?
RESPOSTA:  É imprescindível  que o município receba os materiais correspondentes ao referido
fornecimento  com todas as qualificações e documentações exigidas no presente termo de referência,
porém o momento em que se deve apresentar tais documentações não cabe a este corpo técnico
definir.

PERGUNTA: do certificado inmetro: Perguntamos se a solicitação da Inmetro compete unicamente as
Luminárias LED ou deve ser apresentada para outros itens?, se sim por gentileza descrever quais?
RESPOSTA: a solicitação dos laudos de ensaio e certificações competem às luminárias e drivers das
luminárias, os demais itens dispensam apresentação destes laudos, porém o inmetro é um órgão
oficial de metrologia que parametriza os materiais diversos comercializados  em território nacional,
portanto é indispensável que todos os itens obtenham algum tipo de aprovação do órgão.

PERGUNTA: DAS  MARCAS  QUE  ATENDEM  O  EDITAL:  Encontrarmos  especificações  da
Luminárias LED muito detalhadas, "Sistema de fixação ao braço através de no mínimo 3 parafusos
sextavados", "Vida útil mínimo 70.000 horas para o conjunto luminária/driver", "Refrator em vidro liso,
transparente,  temperado,  plano,  resistente  a  choques  térmicos",  "Dissipação  térmica  através  de
aletas injetadas a alta pressão as quais compõem o corpo único, não sendo admitido sistemas de
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dissipadores modulares/independentes(extrudados)",  "Deverá possuir uma manta de condutividade
térmica de 6 a 350W/m.K, entre a placa de led e o corpo de alumínio injetado", "O Led deverá ser
montado com placa de metal cor(MCPCB), 3W/m.K, com máscara de solda branca e acabamento
superficial OSP. A inserção do LED deverá ser através de solda SMT",  entre outras tantas . 
Solicitamos por  gentileza  seja  revelado  as  3  marcas  de luminárias  que  atendem na  Íntegra  as  
exigências técnicas, conforme o estudos base para elaboração deste edital?    
RESPOSTA: A  QUESTÃO  DOS  PARAFUSOS  SERÃO  ACEITOS  COM  MENOS  PARAFUSOS  
DESDE QUE POSSUA COMPROVAÇÃO DE SEGURANÇA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. 
QUANTO ÀS MARCAS :- REEME- TRADETEK (ARGOS)- ILUMATIK

.

Comunicamos que permanecem inalterados data e horário do presente certame.

Alaide Candida da Silva
Secretária de Administração
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