
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 015/2016 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00641.11.07.611.2016 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
Gestão plena do Sistema de Iluminação Pública e Gerenciamento do Sistema Elétrico 
dos Prédios Públicos do Município com fornecimento de mão de obra e materiais, 
compreendendo: 1. Gestão de Energia Elétrica do Sistema de Iluminação Pública; 2. 
Implantação e Manutenção do Sistema de Atendimento de Demandas da Iluminação 
Pública SADIP; 3. Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial do sistema de 
Iluminação Pública; 4. Cadastro Geo-referenciado da Iluminação Pública; 5. 
Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública; 6. 
Gerenciamento do Sistema Elétrico dos Prédios Públicos; 7. Ampliação, Melhoramento, 
Extra, Eventos e Decorativa do Sistema de Iluminação Pública e dos Prédios Públicos; 
8. Outros Serviços Técnicos Especializados; 9. Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 

ESCLARECIMENTO VII 
 

Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da 
licitação acima mencionada, informamos: 
 
Pergunta: 
A principio, analisando o r. edital, observamos que existem 02 especificações de 
luminárias LED controversas, o item 5.4.103, dispõe especificação sucinta e o item 7.15 
traz à baila uma especificação mais detalhada, entretanto elas são controversas em 
alguns pontos. Tendo em vista que o item 7.15 é mais detalhado, trazendo mais 
especificidade, inclusive invoca Normas e solicita certificados, entendemos que esta 
especificação deve ser considerada como exigência. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
Resposta: 
Sim.Tendo em vista divergência entre alguns pontos das especificações contidas no 
item 7.15 e as do item 5.4.103 do Edital, pedimos adotar as especificações contidas no 
item 7.15. 
 
Pergunta: 
Observamos ainda que é solicitado “ refrator em vidro temperado”. Insta salientar, que 
as luminárias, inicialmente foram concebidas para abrigar a lâmpada das intempéries e 
evitar o direcionamento da luz para o céu, o conceito de luminária fechada, com refletor 
se mostra na atualidade como um conceito obsoleto na utilização em comparação com 
a tecnologia LED. Assim, hoje é desnecessário possuir refrator de vidro para garantir o 
grau de proteção no conjunto óptico, esse somente aplicável à iluminação convencional.   
As luminárias Unicoba/Ledstar, atendem em sua totalidade a ABNT NBR IEC 60598, 
que especifica os requisitos gerais para construção das luminárias a serem utilizadas na 
iluminação pública, juntamente com os ensaios correspondentes. E com relação 
especificamente ao grau de proteção no conjunto óptico, nossas luminárias tem grau de 
proteção IK09, que é considerado uma proteção reforçada, protegida contra vandalismo 
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atendendo todos os requisitos da NF EN 50102 e NFC 20-015, fator esse que contribui 
diretamente para mitigar a manutenção. 
Ainda que necessária proteção com relação a radiação “UV” (Ultra Violeta), os módulos 
LED das luminárias Unicoba/Ledstar, foram  expostos às seguintes condições: 1 ciclo 
ASTM G154 com lâmpadas UVA-340, com radiação típica de 0,89 W/m²/nm com um 
comprimento de onda de aproximadamente 340nm, submetidos a um ciclo de 
exposição de 8 horas de UV a 60± 3°C e  a 4 horas de condensação a 50 ± 3°C, o 
resultado foi que os módulos/luminária em 960 horas de exposição ao intemperismo 
artificial, não apresentaram envelhecimento em sua característica inicial, o qual poderá 
ser verificado através de certificado ASTM G154, realizado em laboratório acreditado 
pelo INMETRO. 
Dessa forma, tendo a proponente atestado suas luminárias utilizando camadas de 
proteção primária e secundária em policarbonato, além de certificar-se nos fatores de 
resistência à impacto mecânico e à radiação Ultra Violeta, superando inclusive os 
requisitos solicitados para vidro, entendemos que esta administração irá admitir também 
o policarbonato, possibilitando assim um maior números de concorrentes. Está correto 
nosso entendimento? 
 
Resposta: 
Sim, será permitido o fornecimento em policarbonato, atendendo os normativos 
vigentes. 
 
Pergunta: 
É solicitado no edital ainda: Grau de proteção IP66 para a luminária. Ora, segundo a 
Portaria INMETRO de Luminárias LED e pelos “Critérios para concessão do Selo 
PROCEL de Energia a Luminárias LED para Iluminação Pública”, em sua página 7: 
“ 3.12. Graus de Proteção  
As luminárias devem apresentar IP66 para o conjunto ótico. Caso o controlador possua 
no mínimo grau de proteção IP65, o compartimento do controlador deve apresentar pelo 
menos IP44, caso contrário, o compartimento do controlador deve apresentar IP66. Os 
ensaios de grau de proteção das luminárias devem ser realizados conforme as normas 
NBR 15129 e NBR IEC 60598-1.  
O ensaio de grau de proteção do controlador deve ser realizado de acordo com a 
Norma NBR IEC 60529. “ 
A proponente tem seus produtos ensaiados e certificados de  acordo com as normas 
acima referidas por Laboratórios Acreditados pelo INMETRO, e tendo atestados as 
proteções IP67 para conjunto ótico e Driver e IP44 para o alojamento do driver, 
portanto, é do nosso entendimento que atendemos na plenitude o exigido pelo referido 
edital. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
No que diz respeito ao grau de proteção das luminárias, se o grau de proteção do 
conjunto óptico for IP 66 ou superior, e o drive IP 66 ou superior, admiti-se para o 
alojamento IP 44. 
 
Camaçari, Bahia, 25 de outubro de 2016. 
 
 
Maria Ivonete Gomes Silva 
Presidente da COSEL OBRAS 


