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“COMUNICADO N.º 111/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2021, de 13 de maio de 2021, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 038/2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “AQUISIÇÃO DE 

LUMINÁRIAS”, para Secretaria Municipal de Serviços Municipais – Divisão de Manutenção Elétrica e 

Hidráulica da Prefeitura Municipal de Matão. 

 
O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA, nos seguintes termos: “...nos deparamos com 

dois pontos dos quais gostaria de pedir esclarecimentos: O primeiro é em relação ao uso de refrator 

de vidro. Hoje a maioria das fabricantes não usam mais, pois ele faz com que a luminária perda 10% 

da eficiência, ou seja, para atingir o necessário teria que colocar uma luminária mais eficiente para 

compensar essa perda. Sem falar no risco desse vidro cair e atingir um cidadão. O segundo ponto é a 

questão do uso somente de alumínio injetado em alta pressão. A luminária pública de LED, utilizada 

na iluminação pública em diversos municípios, é composta por corpo e partes. O Edital, ao exigir 

luminária com corpo em alumínio injetado a alta pressão, restringe os demais processos de 

produção/fabricação do produto, que também podem ser produzidos/fabricados através de alumínio 

fundido, injeção à baixa pressão, bem como pela extrusão do alumínio. Para ilustrar o entendimento, 

façamos um breve resumo do que diferencia às soluções, que é basicamente seu processo de 

fabricação (injetado x extrudado): Na solução de Alumínio Injetado, os lingotes de alumínio são 

aquecidos a uma temperatura em torno de 620°C a 720°C até que o alumínio se torne líquido. Com o 

uso de uma máquina especial conhecida como Injetora, que acomoda um molde projetado de acordo 

com a peça final desejada, através de uma interface conhecida como bucha de injeção permite que o 

alumínio líquido seja despejado. Com o auxílio de um pistão, o alumínio é pulsionado em alta 

velocidade para o molde pré-aquecido, simultaneamente a Injetora exerce pressão no molde para 

que esse permaneça fechado durante esse processo. O resultado desse processo é uma peça de 

alumínio injetado. Na solução de Alumínio Extrudado, acontece o aquecimento do tarugo de alumínio 

a uma temperatura que varia em torno de 450°C a 500°C, até que o alumínio se torne maleável. Com 

o uso de uma máquina conhecida como Extrusora, o tarugo de alumínio é pressionado contra uma 

ferramenta vazada projetada de acordo com a peça final desejada, e na outra extremidade da 

ferramenta obtemos o perfil de alumínio, que pode conter comprimentos variados. Após esse 

processo o perfil segue para um forno onde ocorre a têmpera, que dá dureza ao material, e por fim o 

perfil é cortado na dimensão desejada da peça. O resultado desse processo é uma peça de alumínio 

extrudado. Todos os processos de produção do corpo da luminária acima descritas são 

IGUALMENTE capazes de atender as condições de qualidade exigidas na Portaria nº 20 do 

INMETRO, que como já dito anteriormente, estabelece os requisitos, de cumprimento obrigatório, 

referentes ao desempenho e segurança das Luminárias para Iluminação Pública. Existem algumas 
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características que não modificam o desempenho da luminária, mas que distingue a forma de 

produção de seu corpo, por exemplo: i) no caso da extrusão a liga utilizada possui aproximadamente 

97,5% de alumínio, já o da Injeção, para dar maior fluidez ao material, esse é dopado com outros 

componentes, tendo aproximadamente 80,25% de alumínio na composição final da peça; ii) existem, 

também, características térmicas e mecânicas distintas para cada liga de alumínio, as que mais 

chamam a atenção são a dureza (que no caso da solução injetada é ligeiramente maior), e a 

condutividade térmica (que no caso da solução extrudada é praticamente o dobro da solução 

injetada). No entanto, isso não significa que uma solução é mais resistente que a outra, ou que possui 

melhor dissipação térmica, tudo depende dos respectivos projetos das soluções. É compreendido que 

a exigência de que o corpo da luminária seja produzido em alumínio injetado tenha sido feita 

prezando garantir, entre outros, a qualidade mecânica e térmica do produto. Porém, NÃO há 

comprovações técnicas de que a opção utilizada pela Municipalidade é a melhor e mais apropriada. 

Dessa forma, ressaltamos que, tanto a luminária com alumínio injetado, quanto a luminária com 

alumínio extrudado, ATENDEM PERFEITAMENTE todas as características impostas pelo INMETRO, 

sendo devidamente comprovadas através de laudos oficiais elaborados por laboratórios 

credenciados, e que poderão ser exigidos no instrumento convocatório. Por todo o exposto, fica claro 

que a exigência do referido Edital, impõe condições de participação que restringe um maior número 

de fornecedores, visto que apenas um único processo de fabricação é permitido, mesmo havendo 

outro disponível no mercado que atende em alta qualidade às expectativas. Diante de nosso 

esclarecimento, gostaria de saber se serão aceitas luminárias com refrator de policarbonato e 

alumínio extrudado. Ficamos no aguardo de um breve retorno.” 

RESPOSTA: O refrator de vidro permite uma manutenção de limpeza maior ao longo de 

sua vida útil. O alumínio injetado possui maior resistência física em relação ao alumínio extrudado. O 

alumínio injetado possui uma maior dissipação de calor em relação ao alumínio extrudado. Esta 

Prefeitura aceitará alumínio injetado e refrator de vidro. Registra-se ainda que a empresa vencedora 

deverá apresentar para a aprovação do item junto a amostra da luminária: catálogo técnico, laudos e 

certificado Inmetro. Laudos técnicos da luminária, técnico driver, protetor contra surto (DPS); ensaios 

de grau de proteção (IP), resistência a impactos, resistência vibração e força do vento, resistência 

isolamento, corrente de fuga, proteção de choques elétricos, vida útil, de temperatura cor correlata, 

distribuição de intensidade luminosa, característica fotométrica fluxo luminoso efetivo, potência total, 

fator de potência, corrente elétrica e distorção harmônica. 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 27 de maio de 2021. 
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PREGOEIRA MUNICIPAL 


