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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1192-16 

 
 

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
 
 

ADITAMENTO 2 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1192-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Solicitamos esclarecimento com relação ao grau de proteção IP66 tanto para o bloco ótico 
quanto para o alojamento dos acessórios eletrônicos, exigido neste processo de compra e 
solicitamos que sejam aceitas luminárias que possuam IP66 na ótica e IP44 ou acima no 
compartimento do driver, desde que os componentes internos, driver e protetor de surto 
possuam grau de proteção IP66, devidamente comprovado. 
 
Justificativa: Este tipo de construção (IP 66 ou maior no conjunto ótico e IP44 ou acima no 
compartimento do driver) está de acordo com a norma atualmente vigente de luminárias NBR 
15129, e não altera a performance da luminária em relação ao tipo de construção IP66 
completo, desde que os componentes internos possuem grau IP66 e garantam proteção contra 
entrada de água e poeira da mesma maneira, além de garantir melhor dissipação térmica dos 
equipamentos do compartimento e maior facilidade de substituição destes componentes sem 
haver a necessidade de que seja aberto o corpo ótico.” 
 
RESPOSTA 
Como no local em questão existe certo grau de aquecimento, pode ocorrer acúmulo de insetos 
e consequente risco de acidentes com pessoal de campo, fato ocorrido no passado com outros 
tipos de luminárias. Assim, uma vez que a equipe de manutenção de ITAIPU deparou-se, em 
pelo menos quatro oportunidades com colônias de abelhas no interior de luminárias, 
justamente no alojamento dos equipamentos elétricos, e em todas elas os eletricistas sofreram 
ataques dos insetos, colocando vidas em risco, tal exigência é requisito essencial para 
prevenção e segurança. 
 
Portanto, mantêm-se o grau de proteção mínimo em IP66 tanto para o bloco ótico quanto para 
o alojamento dos acessórios eletrônicos, conforme subitem 2.1 das Especificações Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Analisando o edital em tela, observamos a solicitação de “Grau de proteção mínimo IP 66 
tanto para o bloco ótico quanto para o alojamento dos acessórios eletrônicos”. 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 
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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 
Não. A NBR 15129 indica graus de proteção mínimos. O edital solicita IP66 mínimo para os 
alojamentos do driver e conjunto ótico, critério adotado para todas as nossas luminárias por 
questões de segurança. 
 
 
 
PERGUNTA 3 
“É solicitado ainda “ser de cor branca neutra, temperatura de cor entre 4000K e ± 200K.”, não 
havendo um range entre a temperatura de cor, de forma que cerceia a livre concorrência, o 
range normativo para cor branca neutra comtempla intervalo de 4.000k a 5.500k, tendo 
tolerância ainda de +/- 300k. Desta forma, entendemos que, caso a nossa luminária esteja 
situada dentro do intervalo normativo, a luminária estaria em atendimento ao edital. Está 
correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
As luminárias serão utilizadas para iluminação de pátios do Almoxarifado e pequenos 
estacionamentos, locais com trânsito mínimo de veículos e pessoas durante a noite. Todavia, 
por questões de segurança patrimonial, mante-se a exigência de temperatura de cor como 
indicada no edital. 
 
 
 
PERGUNTA 4 
“É solicitado também que “Cada LED deverá ser associado a uma lente específica que gera a 
distribuição fotométrica final da luminária (TIPO III – Curta), em conformidade com a NBR 
5101.” Grifo e negrito nosso. 
 
As luminárias LEDSTAR oferecem atendimento a NBR 5101- Norma de iluminação, nas 
classificações V1 a V5, onde nos casos em que o espaçamento, altura, comprimento do braço e 
ângulo são padrão de vias, a exemplo, nas vias classificadas como V1 a V3, que têm maior 
fluxo de veículos e pessoas, o que implica um número maior de pistas de rodagem, são 
alcançados valores medidos exigidos pela Norma NBR 5101, ou seja, acima de 30 lux médio, 
com uniformidade 0,4. 
 
Entende-se ainda que nos casos de substituição de luminárias convencionais onde era 
imprescindível distribuição TIPO III, tendo em vista que as luminárias LED possuem melhor 
distribuição e uniformidade, atinge-se o mesmo objetivo com distribuição TIPO II, não havendo 
prejuízo para a administração a aceitabilidade desse tipo de distribuição, gerando maior 
concorrência. 
 
Desta forma, entendemos que desde que certificadas por laboratórios acreditadas pelo 
INMETRO, serão aceitas luminárias com distribuição TIPO II – Curta. Está correto nosso 
entendimento?” 
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RESPOSTA 
Mante-se inalterado a especificação requerida por ITAIPU, conforme edital. As lentes 
individuais garantem menores perdas por reflexão, maior rendimento fotométrico e por 
consequência melhor eficácia (lm/W) do equipamento. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NC 1192-16. 
 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data: 10 de agosto de 2016 

 


