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Esclarecimento - EDITAL RETIFICADO Nº
Assunto: 060/2022- PROCESSO, Nº 083/2022 -

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022
De <gian.cabralQsxlighting.com.br>
Para: «<licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br>

'Rogério Alves | SX Lighting'
Co: <rogerio.alvesQsxlighting.com.br>,

<roberto.benficaQsxlighting.com.br>
Data 07/07/2022 13:22

Prezado pregoeiro,

Referente ao edital, Nº 060/2022 — PROCESSO. Nº 083/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2022.

No item: 6.1.2. Refrator O conjunto ótico da luminária LED deveser fechado com um refrator em vidro temperado

garantindo o grau de proteção previsto neste documento.

De acordo com a Portaria 20 do INMETRO não há nenhuma exigência para a utilização de vidro, inclusive é

especificado que toda luminária para ser certificada deve apresentar ensaio conforme ASTM 6154. Com isso

garantindo a vida útil de toda a luminária. Sendo assim, não havendo nenhuma Norma ou Lei vigente que especifique

e garanta a durabilidade dovidro de forma conclusiva e apresentando uma luminária com lente em policarbonato

certificada pelo INMETRO e que atende o fiuxo luminoso e potência especificadas serão aceitas pelo presente

certame. Solicitamos que seja aceito também luminárias que possuam lentes de policarbonatos com ensaios de

resistência à radiação ultravioleta conforme norma ASTM G154 presente na Portaria 20 do INMETRO.

Dessa forma entendemos quea colocação do vidro trata se de uma sugestão e não uma obrigação, nosso

entendimento está correto?

Atenciosamente

Gian Cabral
Departamento Comercial

+ 55 (12) 99746-5653
Pindamonhangaba - São Paulo

www.sxlighting.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CGC/MF N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

Diretoria de Projetos, Posturas e Iluminação Pública

PROCESSO LICITATÓRIO: 083/2022
CONCORRÊNCIA: 003/2022
OBJETO - Revitalização do parque de Iluminação pública para
tecnologia LED da cidade.

Senhor Chefe de Divisão licitações e contratos,

Em atendimento a solicitação fl. 411/412, ao pedido de esclarecimento da

empresa SX LIGHTING.

Resposta questionamento:

No item: 6.1.2 - O conjunto ótico da luminária LED deve ser fechado com um

refrator em vidro temperado garantindo o grau de proteção previsto neste
documento.

Portanto, entende-se o departamento de engenharia PMNH que deve se
mantero uso de refrator em vidro temperado conforme especificação técnica.

Sem mais, atenciosamente.

SELdeiléne Filadeifo
fininação Pública
orizonte-SP.

Diretor de Projetas, Posturase ll

Prefeitura Municipal de Novo,

Tiago HenrigdelMichelmani
Assessor de Gabinete <Hngenheiro Eletricista
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte-SP

Novo Horizonte, 08 de Julho de 2022.


