
ESCLARECIMENTOS DO PP 49/2019 

A empresa JJ Material Elétricos, fez os seguintes questionamentos: 

 

QUESTIONAMENTO 

Solicitamos  esclarecimento dos itens  04 (Rio Luiz), item 12, ao 15 (modelo Hadock 

lobo), item 16(referente modelo montante ??, e informação  a definir pela 

prefeitura,  item 22  ao 25 ( fornecer desenho dos modelos marica, item 26 

especificação  incompleta,  27  sem informação completa do item, que 

forneça  desenhos dos mesmos solicitados. Por que assim não tem como defensor por 

certame. Conforme aparece a definir pela Prefeitura,  ou seja, após certame.  

 
RESPOSTA 

 

Em relação ao item 04 (Rio Luz): Informamos que a especificação do modelo deve ser 

conforme o licenciamento constante na Rio Luz. 

Em relação ao item 12 ao 15 (Modelo Haddock  Lobo): Segue em anexo a foto do 

modelo; 

Em relação ao item 16 (modelo montante): Informamos que a expressão a definir pela 

Prefeitura será em relação à cor, que será definida pela administração municipal. Segue 

em anexo a foto do modelo. 

Em relação aos itens 22 ao 25: Segue em anexo a foto do modelo; 

Em relação aos itens com descrição incompleta, informamos que o Edital será 

retificado. 

 
 

Modelo montante                                   Modelo duplo  

 

 



 

 

Modelo Chifre                                                           Modelo haddock 

 

 

 

QUESTIONAMENTO 

Item de número 4, existe vários licenciamentos da Rio Luz, qual deles será? 

Enviar foto do refletor solicitado e com a descrição (Rio Luz) solicitada. 

Enviar também em relação dos itens 17 a foto do poste e do braço simples ornamental, por 

que já que os senhores solicitaram um modelo indicado o mesmo e sua medida precisamos 

saber qual será. 

 E a identificação do poste aonde possui uma placa de aluminio ou de aço inoxidavel com as 

informações de logo marca, fabricante, altura....., 

Item 19 ate o item de n. 22 os desenhos  e ou fotos dos mesmos, já que tem descrição e 

modelo, assim como a descrição da Rio luz.  

 

RESPOSTA 

 

Informamos que todos os certames licitatórios realizados pela Prefeitura de Maricá, através da 

Secretaria de Iluminação, cumprem o disposto nas legislações pertinentes ao tema.  

Em relação às cores, elas já estão definidas no edital, inclusive com o código do sistema de 

definição de cores RAL ("cor azul RAL 5000 ou vermelho RAL 3000 a definir pela Prefeitura."), 

sendo facultado à administração municipal somente a escolha das cores predefinidas no edital. 



 

Quanto aos licenciamentos da RIO LUZ, todos os itens possuem o número da especificação, 

que podem ser pesquisadas, além da descrição completa no edital, no site da empresa pública. 

(Ex.: EM-RIOLUZ-72. Fornecimento.) 

No que tange aos itens de postes, ressaltamos que as especificações estão completas, 

contendo todas as dimensões e demais informações necessárias. 

 

 

QUESTIONAMENTO 

Por se um pregão presencial. Um certame público. Tudo tem que ser decidido na hora que o 

mesmo estiver acontecendo. Nada, nada mesmo mediate a lei de licitações poderá ser 

resolvido posteriormente, nem mesmo decisão de cores, por quer a mesma muda de valor 

quando muda de cor. 

Em relação ao item de número 4, existe vários licenciamentos da Rio Luz, solicit qual deles 

será. Junto a fot e ou desenho . Por favor, enviar foto do refletor solicitado e com a descrição 

(Rio Luz) solicitada. 

Por favor, enviar também em relação dos itens 17 a foto do poste e do braço simples 

ornamental, por que já que os senhores solicitaram um modelo indicado o mesmo e sua 

medida precisamos saber qual será. E a identificação do poste aonde possui uma placa de 

aluminio ou de aço inoxidavel co as informações de logo marca, fabricante, altura....., item 19 

ate o item de n. 22 os desenhos  e ou fotos dos mesmos, já que tem descrição e modelo, assim 

como a descrição da Rio luz. Desde já, grata mais uma vez e no aguardo do seu retorno. 

 

RESPOSTA 

Informamos que todos os certames licitatórios realizados pela Prefeitura de Maricá, através da 

Secretaria de Iluminação, cumprem o disposto nas legislações pertinentes ao tema.  

Em relação às cores, elas já estão definidas no edital, inclusive com o código do sistema de 

definição de cores RAL ("cor azul RAL 5000 ou vermelho RAL 3000 a definir pela Prefeitura."), 

sendo facultado à administração municipal somente a escolha das cores predefinidas no edital. 

Quanto aos licenciamentos da RIO LUZ, todos os itens possuem o número da especificação, 

que podem ser pesquisadas, além da descrição completa no edital, no site da empresa pública. 

(Ex.: EM-RIOLUZ-72. Fornecimento.) 

No que tange aos itens de postes, ressaltamos que as especificações estão completas, 

contendo todas as dimensões e demais informações necessárias. 

 

QUESTIONAMENTO 

Então peço aos senhores a gentiliza de nos mandar as fotos dos postes, e das luminarias. Por 

que os mesmos não estamos conseguindo identificar. Quando entramos no site da Rio luz. 

tambem não aparecem as fotos de forma que o fabricante não consegue saber bem o que os 

senhores desejam. Mais uma vez grata e me colocando a disposição. è uma questão de 



ajuda  que estamos solicitando do senhores. Para que possamos participar deste certame. 

Caso os senhores não forneçam, como poderemos participar em comum igualdade com outras 

empresas? 

RESPOSTA 

 

 

A empresa Lumina Solution Supply, fez os seguintes questionamentos: 

 

QUESTIONAMENTO: 

Gostaria de saber a bitola dos cabos referente aos itens 27 29 , onde só consta os números de 

condutores. 

 

RESPOSTA 

  

Informamos que os itens mencionados foram publicados com especificação incompleta, 

devido à erro material (digitação).  

Sendo assim, será publicada uma errata com todas as informações pertinentes, inclusive a que 

é objeto de sua dúvida. 

Estamos à disposição para maiores informações. 

 

A empresa TAKT GTN Tecnologia em Iluminação, fez os seguintes questionamentos: 

QUESTIONAMENTO: 

Conforme conversa via telefone, gostaria de pedir esclarecimento dos itens licitados conforme 

itens abaixo: 

  

Itens: 12, 13, 14, 15 – suporte para luminária, modelo Hadock Lobo. 

Obs. Não conhecemos o modelo “Hadock Lobo”, teria projeto ou foto do suporte? 

  

Itens: 22, 23, 24, - núcleo, modelo chifre. 

Obs. Não conhecemos o modelo ”chifre”, teria projeto ou foto do núcleo? 

  

Item: 25 – núcleo duplo especial Padrão Maricá. 

Obs. Por ser um núcleo especial do próprio Município, teria algum projeto ou foto? 

 

RESPOSTA 

Estamos encaminhando as imagens de cada modelo solicitado. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

 



Modelo montante                                                      Modelo duplo  

 

Modelo Chifre                                                           Modelo haddock 

 

 


