
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Ao Conselho Regional de Contabilidade – RJ - Pregão Eletrônico n. 012/2017 

 

Prezado senhor Pregoeiro,  

Considerando o disposto no “Anexo I – Termo de Referência” do presente edital no tocante à 

descrição dos itens 07, 08, 12 e 13 o edital é extremamente vago no que diz respeito às 

exigências mínimas para cada item. 

Ora, senhor Pregoeiro, ao não solicitar nenhuma exigência mínima o edital certamente atrairá 

os piores produtos possíveis que (infelizmente) existem no mercado e, até mesmo, licitantes 

mal-intencionados que oferecerão produtos de péssima qualidade, o que trará prejuízos 

incalculáveis aos cofres do CRC-RJ. 

Não é demais repisar que de acordo com publicação do CONJUR (disponível em 

http://www.conjur.com.br/2014-fev-06/gestor-responsabilizado-iluminacao-fora-normas-

abnt) , o brilhante advogado Alfredo Gioielli e o engenheiro Luciano Rosito esclarecem que o 

“Gestor é responsável por licitação sem exigências da ABNT” e que “Ocorre, porém, que com 

total afronta ao princípio da legalidade, boa parte dos administradores municipais não 

mencionam em seus editais o regime obrigatório das normas da ABNT para aquisição de 

luminárias voltadas para a iluminação pública”. “Tal omissão no edital compromete a 

qualidade, durabilidade e segurança dos equipamentos, bem como acarreta na lesão do 

dinheiro público, fazendo com que a administração venha a adquirir produtos que não 

atendam à norma, comprometendo a vida útil do equipamento e aumentando o custo com 

manutenção, já que referido equipamento certamente apresentará problemas”. 

Vale repisar ainda que os modelos das lâmpadas dos itens 07, 08, 12 e 13 já possuem 

certificação compulsória do INMETRO, de acordo com as portarias INMETRO 144/15, 143/15 e 

389/14. 

Dessa forma, senhor Pregoeiro, pergunta-se:  

1- O edital é do tipo menor preço por item? 

 

Com relação às lâmpadas dos itens 07, 08, 12 e 13: 

 

2- As lâmpadas desses itens deverão conter a certificação compulsória do INMETRO de 

acordo com as portarias 144/15, 143/15 e 389/14? 

3- Qual é o fator de potência mínimo exigido para essas lâmpadas? 

4- Qual é a eficiência luminosa mínima exigida para essas lâmpadas? 

5- Qual é o fluxo luminoso mínimo exigido para as lâmpadas tubulares dos itens 08 e 13? 

6- Qual é a temperatura de cor correlata exigida para essas lâmpadas? 

7- Qual é o índice de reprodução de cores mínimo exigido para essas lâmpadas? 

8- Qual é a vida útil exigida para essas lâmpadas? 

9- Qual é a garantia mínima exigida para essas lâmpadas? 

10- Quais são os materiais dissipadores e materiais difusores exigidos para essas 

lâmpadas? 

11- Antes da homologação do presente edital a licitante vencedora deverá enviar amostra 

dos produtos?  
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