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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2012  
 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do 
Secretário Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº 
46616197/2011, e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores, diante da dúvida expressa em documento eletrônico encaminhado a esta Secretaria 
pela empresa SM Distribuidora e através de resposta do órgão interessado, esclarece:  
 
Perguntas: 
 

1) Solicito informações sobre a norma NBR 14744, pois a mesma faz referência a postes 
metálicos e não braços para luminárias. 

 
2) Caso seja necessário, qual o momento para apresentar os relatórios de ensaio? Os 

laboratórios devem ser acreditados pelo INMETRO? 
 

3) Qual o procedimento para impugnar o Edital, visto que a solicitação não é compatível 
com a NBR, pois braços para luminárias não possuem normas e sim padrão de 
concessionária ou de LABELO DA PUC/RS, ou modelos de Prefeituras? 

 
4) Caso exista uma norma específica, favor apresentar pois desconhecemos a mesma. 
 

 
Respostas: 
 

 
1) A citação de tal norma, embora não trate especificadamente de braço para luminária, e sim 

de poste metálico, foi utilizada em virtude de não haver, por parte da ABNT, norma 
especifica para braço de luminária e da necessidade de um parâmetro para análise técnica, 
por tratar-se de material sujeito a esforços mecânicos semelhantes ao poste metálico, como 
a especificação da carga, verificação estrutural e cálculo de solicitações de esforços 
mecânicos, itens importantes para garantir a qualidade e segurança deste tipo de material 
quando utilizado para instalação de luminárias em iluminação pública. 

 
2) Não há necessidade de apresentação de ensaios, pois conforme as especificações do       

edital, para os lotes 01 e 02, não foi solicitado apresentação de relatórios de ensaio e nem 
indicação de laboratórios, portanto, basta citar ou apresentar na cotação a especificação de 
carga, verificação estrutural e cálculo de solicitações de esforços mecânicos. 

 
3) Pelas razões expostas, não vemos motivos para tal procedimento. 

 
4) Esta resposta já foi repassada no 1° questionamento. 

 
 
 Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais 
de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – 
Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque 
Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

        
 

SECRETRAIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE 
GOIÂNIA, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2012.    

        
                 
 

 
        Marcela Araújo Teixeira                                       Andrey Sales de Souza Campos Araújo                                         

      Pregoeira                                 Secretário 
    


