
IMPUGNAÇÕES AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 

 

IMPUGNAÇÃO Nº 01 – RAZÕES 

 

 

- CONCORRÊNCIA n° 001/2015 

— 

- PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - 

 

1 - O edital de tomada de preços 

em epígrafe, tem como objeto "EXECUÇÃO DE REFORMA 

NA ILUMINAÇÃO DA ÀREA EXTERNA E NA 

INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES EXTERNAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO  ALEGRE,   COM  

FORNECIMENTO   DE  MATERIAIS   E  MÃO  DE  OBRA” 

caracteriza-se por obras e serviços de engenharia, 

explicitamente da execução de um Sistema de Iluminação 

Externa, acompanhado de um elaborado sistema  de 

automação que preconiza em seu Memorial Técnico 

Descritivo, as seguintes funcionalidades   mínimas: 

 

“3.3. Funcionalidades da iluminação. 

3.3. 1. Deverá ser possível acesso a rede 

de controle das luminárias através da 

Intranet e Internet. 

3.3.2. O protocolo deverá ser aberto, ou 

seja, permitir que a Câmara possa af‹/ar e 

reprogramá-lo, sem a necessidade de 

contratação da empresa insfa/adora e/ou 

fornecedora da solução. 

3.3.3. / ntre as facilidades que o gestionamento 
permite estão. 

3.3.3. 1. Capacidade  de  alarmes  

de  aviso  em  caso  de  mau 



funcionamento da mm/nãria, estando enfre 

estas a gueixa da luminária e até mesmo 

a ausência dela. 

 

3.3.3.2. Capacidade de controle individual 
de cada luminária. 

3.3.3.3. Capacidade de dimerização 

das /ur inár/as individua/mente e em grupos. 

3.3.3.4. Capacidade de pré-

programação óe cenários, con/emp/an‹:lo 

no m/n/mo dez programas. 

3.3.3.5. Capacidade de informar o 

consumo, em watts, ou seu múltiplo, do 

sistema de i/vm/nação como em lodo, por 

setores e por mm/não/a e gerar re/a/órios 

diários. 

3.3.4. Fornecimento de treinamento nas 

funcionalidades do sistema e da 

programação para um grupo entre 5 a  10 

participantes indicados pela Câmara.” 

 

Para que se tenha tais 

funcionalidades ao alcance do usuário, é necessário uma 

série de produtos e sistemas, que após configurados 

permitirão que esse nivel de serviço seja disponibilizado. 

É composto normalmente de um 

hardware (uma Central Lógica de Programação — CLP), que 

tenha portas físicas analógicas e/ou digitais. Nesta CLP é 

instalado um software de comunicação e controle, configurado 

de acordo com as necessidades do usuário. Todo este 

conjunto de equipamentos, podem ser conectados a uma 

rede de computadores, e deste hardware partem cabos de 

controle e comando especiais, que se interconectam ao 

sistema final, no caso a luminária completa, ou conjunto 

delas, a ser(em) controlada(s). 



O problema verificado, se baseia no 

fato de que não há previsão financeira, na Planilha de Preços 

para Materiais e Serviços apresentada por esta Câmara, dos 

itens informados no parágrafo anterior, considerando Cabos 

especiais de controle, hardware, software, treinamento de 

pessoal, dentre outros produtos. 

Também não encontra-se lançado 

nas Plantas de Projeto fornecidas, os cabos de controle, que 

deveriam informar não somente os circuitos de força, mas 

também os de comando e controle, para atendimento do 

sistema de iluminação. 

 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO Nº 01 

 

1. Não foi objeto de descrição executiva o conceito técnico de aplicação da 

solução, pois existem várias formas de ser realizado de acordo com a 

tecnologia adotada e embarcada nas luminárias. O conceito foi para o não 

engessamento de solução ficando esta em aberto, com o objetivo de possuir a 

maior quantidade possível de licitantes, ficando a critério de cada licitante 

ofertar o que melhor financeiramente lhe convier. 

 

            O próprio questionamento já sentencia a existência de várias opções no mercado. 

          

Quanto aos itens (insumos) necessários para execução a contento do 

especificado no memorial descritivo os mesmos estão incluídos no valor da luminária, 

ou seja, há previsão orçamentária. 

 

         No valor oferecido da luminária podemos aceitar um valor superior ao estimado 

devido a alta do dólar, pois muitos dos produtos necessários para atender o disposto 

neste item (item 4 da planilha orçamentária) são provenientes de importação. 

        2. Existem fabricantes dentro do território nacional, e considero esta pergunta não 

pertinente para uma impugnação, pois trata-se tão somente de uma suposição. E caso 

este contratempo vier a acontecer será tratado com a devida atenção. 

  

 DELIBERAÇÃO: A IMPUGNAÇÃO FOI INDEFERIDA 

PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS. 
  



 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO Nº 02 – RAZÕES 

 

 

 



 

 

 

 

  



  



  



  

 



 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO Nº 02 

 

Considerações quanto aos apontamentos: 

Item 1.2:  
 No item “1.2” houve um erro de digitação, o valor correto é  R$ 669,98 para materiais 

e R$ 370,69 para mão-de-obra. Ou seja: 

a) Unitários:  
R$ 669,98 (mat) + R$ 370,69 (mo) = R$ 1.040,67  

b) Totais:  
R$ 62.978,12 (mat) + R$ 34.844,86 (mo) = R$ 97.822,98 

 

Todos os subitens do item 7 foram considerados, como não poderia deixar de ser, insumos da 

instalação. Como está especificado, a forma de emenda dos cabos, no Memorial Descritivo, 

deve ser estanhada e isolada com fita isolante de auto-fusão e plástica, estando estes incluídos 

na mão-de-obra da instalação. 

 

O item de nº 9, do orçamento, é constituído de uma verba, ou seja, não foi desmembrado, 

somente foram relacionados os serviços a serem executados. 

Para sanar tais dúvidas, foi prevista a visitação técnica. 

 

 

 

Item 2:  

A quantidade de 24pç está presente na planilha orçamentária, item 5, e durante a 

visita técnica foi informado quais os postes deveriam ser contemplados com as tomadas. 

Item 2: A mão de obra está prevista na instalação do poste, quanto ao material  trata-se 

de pintura direta no poste. 

 

Item 3:  
O item 3, "Luminárias", do Memorial Descritivo, contempla as características e as 

funcionalidades mínimas necessárias. 

 

O item 4, "Luminárias a LED 60W de potência elétrica", da Estimativa de Custos, contempla o 

valor considerando as características e as funcionalidades. 

 

 

Item 4.1 e 4.2:  
A mão de obra está prevista na instalação. 

 

Item 6.5 e 6.6:  



O produto utilizado como referência de dutos, marca Kanaflex, fornece 

juntamente com os dutos a mesma quantidade de fitas indicativas solicitadas. A mão de 

obra está contemplada com o reaterro. 

 

Item 8:  

Como o temporizador não está presente na planilha orçamentária solicitamos 

desconsiderar a instalação e aquisição do produto para execução da obra, visto que não 

trará prejuízo ao conjunto do projeto.  

 

Item 18.1: 

Este produto está devidamente previsto no item 3.20 da planilha orçamentária. 
 

DELIBERAÇÃO: A IMPUGNAÇÃO FOI INDEFERIDA PELAS 

RAZÕES ACIMA EXPOSTAS. 
 


