
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL  

 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que segue: 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 

“Temos interesse em participar do lote 02 da Licitação 01/2019 para aquisição de produtos e 

materiais de pintura. Ao analisar os itens do lote 02 verifiquei que o SENAC determina marcas de 

referência para tintas mas aceita também marcas “equivalentes”. Gostaria de saber quais os 

critérios são utilizados para fins de equivalência de marcas? 

Além das marcas de referência Suvinil, Sherwin Williams e Coral trabalhamos também com a marca 

Dacar por exemplo que possui um excelente custo benefício. Podemos participar com essa marca 

desde que atenda as características do produto? Atenciosamente, ” 

 

RESPOSTA: As marcas de referência indicadas em Edital servem como sugestão para os licitantes 

interessados em participar do certame. Outras marcas poderão ser aceitas desde que atendam às 

especificações indicadas para os produtos e sejam de qualidade igual ou superior.  

Ainda, caso a equipe técnica do SENAC/PR entenda necessário, a Comissão de Licitação poderá 

solicitar a apresentação de amostras, as quais serão avaliadas conforme os critérios de qualidade, 

composição, validade, durabilidade, resistência, estética, design e dimensões, com base no 

disposto no item 5 do ANEXO I do Edital.  

Por fim, no que se refere à marca Dacar, a área técnica esclarece que esta é similar às marcas 

referenciadas em Edital.   

 
QUESTIONAMENTOS 02:  

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESPOSTA: Primeiramente, cumpre ressaltar que os procedimentos licitatórios do SENAC/PR são 

regidos por Regulamento próprio, qual seja, o disposto na Resolução de seu Conselho Nacional nº 

958/2012, de 18.09.2012, publicada no DOU em 26.09.2012, disponível para consulta a todos os 

interessados no site oficial do SENAC/PR (http://www.pr.senac.br), a qual não prevê a 

possibilidade de se impugnar editais, mas apenas de solicitar esclarecimentos à Comissão de 

Licitação responsável pelo certame. Por essa razão, o documento intitulado “Impugnação” 

apresentado pela empresa requerente é recebido pela Comissão de Licitação como “Pedido de 

Esclarecimentos”, conforme determina o item 1.11 do Edital em referência. 

No que se refere ao tempo de vida útil dos itens 89 (Lâmpada Led Tubular T8 09W), 90 (Lâmpada 

Led Tubular T8 18W), 94 (Refletor Led 10W), 95 (Refletor Led 30W), 96 (Refletor Led 50W) e 97 

(Refletor Led 100W) do Lote 01 – Material Elétrico, as especificações serão alteradas considerando 

o tempo de vida útil dos produtos de, no mínimo, 25.000 horas.  

Ainda, no que tange aos refletores, foram revistas as especificações dos itens com o intuito de 

favorecer a competitividade na disputa do certame e alcançar a melhor proposta para esta 

entidade.  

Assim, as especificações dos itens 89 (Lâmpada Led Tubular T8 09W), 90 (Lâmpada Led Tubular T8 

18W), 94 (Refletor Led 10W), 95 (Refletor Led 30W), 96 (Refletor Led 50W) e 97 (Refletor Led 

100W) do Lote 01 – Material Elétrico foram flexibilizadas conforme errata abaixo:  

 

ERRATA  

 

Onde se lê: 

“Item 89: LÂMPADA LED TUBULAR T8 09W  

60 cm, bivolt, branco Frio, 6500K, 780-900 lumens de luminosidade, 50.000h de vida útil. 

Garantia mínima de 12 meses.  



 
 

Marcas de Referência: Osram, Philips, GE ou similar. 

 

Item 90: LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W  

120cm, bivolt, branco Frio, 6500K, 780-900 lumens de luminosidade, 50.000h de vida útil. 

Garantia mínima de 12 meses.  

Marcas de Referência: Osram, Philips, GE ou similar.  

 

Item 94: REFLETOR LED 10W 

Bivolt, fluxo luminoso 1000 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 35000h, pode ser instalado em 

teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 36 meses. 

 

Item 95: REFLETOR LED 30W  

Bivolt, fluxo luminoso 3000 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 35000h, pode ser instalado em 

teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 36 meses. 

 

Item 96: REFLETOR LED 50W  

Bivolt, fluxo luminoso 5000 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 35000h, pode ser instalado em 

teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 36 meses. 

 

Item 97: REFLETOR LED 100W  

Bivolt, fluxo luminoso 10000 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 35000h, pode ser instalado 

em teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 36 meses. ”  

 

Leia-se: 

“Item 89: LÂMPADA LED TUBULAR T8 09W  

60 cm, bivolt, branco Frio, 6500K, 780-900 lumens de luminosidade, 25.000h de vida útil. 

Garantia mínima de 12 meses.  

Marcas de Referência: Osram, Philips, GE ou similar. 

 

Item 90: LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W  

120cm, bivolt, branco Frio, 6500K, 780-900 lumens de luminosidade, 25.000h de vida útil. 

Garantia mínima de 12 meses.  

Marcas de Referência: Osram, Philips, GE ou similar.  

 

Item 94: REFLETOR LED 10W 

Bivolt, fluxo luminoso de, no mínimo, 800 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 25.000h, pode 

ser instalado em teto, coluna ou parede. 



 
 

Garantia mínima de 12 meses. 

 

Item 95: REFLETOR LED 30W  

Bivolt, fluxo luminoso de, no mínimo, 2400 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 25.000h, pode 

ser instalado em teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 12 meses. 

 

Item 96: REFLETOR LED 50W  

Bivolt, fluxo luminoso de, no mínimo, 4000 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 25.000h, pode 

ser instalado em teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 12 meses. 

 

Item 97: REFLETOR LED 100W  

Bivolt, fluxo luminoso de, no mínimo, 8000 lm, IP 65, 6500K, vida útil mínima de 25.000h, pode 

ser instalado em teto, coluna ou parede. 

Garantia mínima de 12 meses. ”  

 

 

Por fim, informamos que as demais especificações e as datas indicadas em Edital serão mantidas.  

 

Curitiba-PR, 1º de fevereiro de 2019. 

 

Apoio à Comissão Permanente de Licitação  


