
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012

NOTA     DE     ESCLARECIMENTO     Nº     05  

O Pregoeiro Oficial do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-
AMAVI, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, 
esclarecimento a questionamento apresentado em relação ao Edital de Pregão Presencial nº 
01/2012:

Questionamento     apresentado  :

"Diante da análise do pedido de esclarecimento de numero 04(quatro)  para o consorcio  
CIM-AMAVI  com  base  no  pronunciamento  da  CELESC  em  informar  a  inexistência  de  
reatores  Sódio/Mercúrio,  é  pertinente  a  adequação  da  descrição  dos  reatores  para  
lâmpadas de sódio 70 w, 150 w e 250 w, inclusive solicitando homologação nos itens já  
homologados. Estes reatores possuem homologação e também fabricantes já certificados  
conforme informado no próprio site da CELESC através de DVEN conforme arquivo anexo  
onde  encontra  –  se  disponível  no  endereço 
www.celesc.com.br/portal/fornecedor15/index.php/produtoshomologados. Igualmente, estes 
materiais devem ser licitados acompanhando a exigências dos demais materiais para que  
possa manter equalizadas as características dos materiais licitados no referido processo,  
conforme informado pela CELESC está sendo licitados materiais com descrição incorreta  
como os reatores Sódio/Mercúrio."

Resposta:

Razão assiste ao consulente quando aduz que é “...pertinente a adequação da descrição dos 
reatores para lâmpadas de sódio 70 w, 150 w e 250 w...”, eis que equivocadamente nos itens LXX 
e LXXI  do Lote  10 do Edital,  ao  invés dos  reatores  para  lâmpadas  de 250W e 70W serem 
descritos como “sódio/metálico”, foram descritos como “sódio/mercúrio”, em descompasso com o 
item LXIX do mesmo Lote.

Quanto  a  exigência  de  homologação  para  o  reator  sódio/metálico,  segundo  a  Divisão  de 
Engenharia e Norma (DVEN) da Celesc, referido reator ainda está em estudo na ABNT, não sendo 
homologado pela concessionária.

Portanto, promover-se-á adequação da redação dos itens LXX e LXXI do Lote 10 do Edital de 
Pregão Presencial nº 01/2012, nos seguintes termos:

“LXX - Reator de baixa perda, iluminação pública, para lâmpada vapor de sódio/metálico  
250W,  220V,  60Hz,  fator  de  potência  0,92,  uso  externo,  galvanizado,  com  ignitor  
incorporado, padrão CELESC”
“LXXI - Reator de baixa perda, iluminação pública, para lâmpada vapor de sódio/metálico  
70W,  220V,  60Hz,  fator  de  potência  0,92,  uso  externo,  galvanizado,  com  ignitor  
incorporado, padrão CELESC”

http://www.celesc.com.br/portal/fornecedor15/index.php/produtoshomologados


Permanecem inalterados  os  prazos  de  entrega  dos  envelopes,  credenciamento,  abertura  das 
propostas e sessão de lances.

Rio do Sul, 22 de junho de 2012.

Valmir Batista
Pregoeiro Oficial

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi


