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  RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA  

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

PROCESSO 22.395 

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições legais, 

retifica o Edital do Pregão Presencial nº 23/2019, nos itens abaixo relacionados:  

 

1 - DA NOVA DATA DE ABERTURA: 

Início de Acolhimento de Proposta: 17/06/2019 ÀS 8H20MIN  

Limite Para Impugnação: 13/06/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 17/06/2019 ÀS 8H30MIN  

 

1 – DADOS DO PROCESSO 

 

1.3. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, deverão 

ser entregues ao Pregoeiro, designado pela Portaria nº 24.857, 28/01/2019, no Centro Administrativo, localizado na 

Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, no dia 17 de junho de 2019, até às 8h30min, quando será 

realizada a Sessão Pública de abertura. 

 

5 – LOCAL, DATA E HORA DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

5.1. A Sessão Pública será realizada nas dependências da Prefeitura de Tupanciretã, sito na Rua Exp. João Moreira 

Alberto, 181 – Centro, no dia 17 de junho de 2019, às 8h30min, quando os interessados deverão apresentar os 

envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante apresentação 

de documento próprio, junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, das 8h20min às 8h30min, do dia 17 de junho 

de 2019, que, devidamente identificados e credenciados por meio legal, serão os únicos admitidos a intervir no 

procedimento licitatório. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 
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8.1.2. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a licitação, 

deverão solicitar a autenticação até às 8h20min do dia 17/06/2019, comparecendo ao Setor de Licitações da 

Prefeitura de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 

 

2 – DA RETIFICAÇÃO 

 

2.1 O edital do Pregão Presencial nº 23/2019 será retificado para correção da descrição, da quantidade estimada e do 

valor de referência dos itens 26 e 27, constante do Anexo I – Modelo Proposta e Anexo II – Preço de Referência, que 

passam a ter a seguinte redação: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 

ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA 

FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      

CIDADE:     CEP:                      ESTADO:                 

FONE/E-MAIL:     ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:                    

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 3839 

Abraçadeiras  para poste 

de concreto - 180 a 200, 

cone 4KN 

50 Unidade    

2 3840 

Abraçadeiras para poste 

de concreto - 200, cone 6 

KN 

50 Unidade    

3 14245 
Abraçadeiras para poste 

de concreto - 250 
50 Unidade    

4 14246 
Abraçadeiras para poste 

de concreto - 300 
50 Unidade    

5 911 

Base para Relé 

Fotoelétrica, modelo 

fechado, giratória, padrão 

ABNT 

100 Unidade    

6 3748 
Cabo plastichumbo 2x2,5 

mm 
500 Metro    

7 6576 
Cabo plastichumbo de 2 x 

0,75 mm 
500 Metro    

8 6577 Cabo sólido de 4 mm 300 Metro    
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9 6578 Cabo sólido de 6 mm 500 Metro    

10 6579 

Conector derivação 

perfurante 

(especificações: principal 

10-95mm², derivação 1,15 

- 10mm², torque de ajuste 

8N com parafuso, porca, 

arruela)  

10 Unidade    

11 6580 

Conector paralelo 

universal, de 1 parafuso, 

com parafuso, porca e 

arruela em aço 

galvanizado a fogo, 

carregado com composto 

anti-oxido 

1000 Unidade    

12 6581 
Disjuntor monofásico 20 

amperes 
20 Unidade    

13 5505 
Disjuntor monofásico 30 

ampere 
20 Unidade    

14 5506 
Disjuntor monofásico 40 

ampere, com fixador 
70 Unidade    

15 5507 
Disjuntor trifásico 30 

ampere 
20 Unidade    

16 6584 Fio de 2 x 2,5 300 Metro    

17 5058 
Lâmpada econômica 25 

wats 
100 Unidade    

18 6587 
Lâmpada econômica de 

35 wats 
100 Unidade    

19 6588 
Lâmpada econômica de 

45 wats 
100 Unidade    

20 926 

Lâmpada vapor de sódio 

tubular 250 wats 220V, E-

40, bulbo tubular, fluxo 

luminoso de 27.000 

lumens, vida útil de 

aproximadamente 32.000 

horas, com Selo Procel/ 

Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 

12 meses  

150 Unidade    

21 1545 

Lâmpada vapor de sódio 

tubular 70 wats 220V, E-

27, bulbo tubular, fluxo 

luminoso mínimo de 

5.600 lumens, vida útil de 

aproximadamente 20.000 

1000 Unidade    
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horas, com Selo Procel/ 

Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 

12 meses.  

22 6589 
Lâmpada vapor metálica 

(branca) de 400 wats 
300 Unidade    

23 3915 
Lâmpada vapor metálica 

(verde) de 400 wats 
50 Unidade    

24 6591 

Luminária em alumínio, 

com grade de proteção, p/ 

lâmpada vapor de sódio 

de até 70 wats, pescoço 

em alumínio fundido 

reforçado com soquete E-

27, com braço reto 

medindo 1,00 metro de 

comprimento, parede de 

tubo mínimo de 2mm, 

sapata reforçada 

75 Unidade    

25 14247 

Luminária em alumínio, 

com grade de proteção, p/ 

lâmpada vapor de sódio 

de até 400 wats, pescoço 

em alumínio fundido 

reforçado com soquete E-

40, com braço em curva 

medindo 3,00 metro de 

comprimento, parede de 

tubo mínimo de 3mm, 

com diâmetro de 48mm, 

galvanizado a fogo, sapata 

reforçada 

75 Unidade    

26 19239 

Luminária pública, 

potência de 180w, em led, 

bivolt, automática, fonte 

de energia com controle 

de corrente em malha 

fechada; Alto fator de 

potência, igual ou 

superior a 0,98; distorção 

harmônica total de 

corrente inferior a 10%; 

índice de reprodução de 

cores (IPC) igual ou 

superior a 70, protetor 

contra surtos de 10 KV/ 

10 KA, sistema de 

aterramento; fluxo 

luminoso efetivo acima de 

21.000 lm, com consumo 

máximo de 180 w, lente 

com distribuição 

longitudinal curta e 

transversal tipo II 

comprovado pelo ensaio 

60 Unidade    
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fotométrico. Temperatura 

média de cor 500 a 6500 

K; sistema incluso de 

acionamento automático 

em função da 

luminosidade ambiente ou 

base e rele foto 

controlador conforme 

NBR 5123 – Rele 

Fotoelétrico; Estrutura em 

alumínio injetado com 

pintura eletrostática, Led 

com vida útil igual ou 

superior a 50.000 hs; 

Normas aplicadas: 

Marcação conforme seção 

6 da NBR 151292:2012, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Fiação interna e externa 

conforme seção 11 da 

NBR 15129:2012, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO.  

Proteção contra choque 

elétrico conforme seção 8 

NBR IEC 60598-1:2010, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Resistência a poeira, 

objetos sólidos e umidade, 

IP 66 para o conjunto 

ótico conforme item 9 da 

NBR IEC 60598-1:10 e IP 

66 Driver conforme itens 

13.4, 13.6.2, 14.2.6 e 14.3 

na NBR IEC 60529:2005, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Resistencia de isolamento 

e rigidez dielétrica 

conforme seção 10 da 

NBR IEC 60598-1:2010 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Distorção harmônica total 

e de corrente conforme 
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IEC 6100-3-2, 

comprovado por relatório 

de ensaio realizado em 

laboratório certificado no 

INMETRO, 

Ensaio fotométrico da 

luminária contendo fluxo 

luminoso NBR5101/2012, 

curvas de distribuição 

fotométrica, intensidade 

luminosa, características 

elétricas, eficiência 

luminosa L/W, índice de 

reprodução cor(IRC) e 

temperatura de cor, 

comprovado por relatório 

de ensaio realizado em 

laboratório certificado no 

INMETRO. Resistência 

mecânica da luminária 

conforme seção 4.13 e 

curto-circuito seção 4.26 

da NBR IEC 60598-

1:2010, comprovado por 

relatório de ensaio 

realizado em laboratório 

certificado no INMETRO. 

Declaração de garantia 

das luminárias LED 

ofertadas pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, 

inclusive do sistema 

incluso de acionamento 

automático em função da 

luminosidade ambiente ou 

base e relé foto 

controlador conforme 

NBR 5123 – Relé 

fotoelétrico expedida e 

assinada pelo fabricante 

da luminária. 

Sistema de encaixe 

adaptável a braços pré-

existentes no município. 

27 19240 

Luminária pública, 

potência de 60w, em led, 

bivolt, automática, fonte 

de energia com controle 

de corrente em malha 

fechada; Alto fator de 

potência, igual ou 

superior a 0,98; distorção 

harmônica total de 

corrente inferior a 10%; 

índice de reprodução de 

cores (IPC) igual ou 

superior a 70, protetor 

100 Unidade    
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contra surtos de 10 KV/ 

10 KA, sistema de 

aterramento; fluxo 

luminoso efetivo acima de 

7.000 lm, com consumo 

máximo de 60 w, lente 

com distribuição 

longitudinal curta e 

transversal tipo II 

comprovado pelo ensaio 

fotométrico. Temperatura 

média de cor 500 a 6500 

K; sistema incluso de 

acionamento automático 

em função da 

luminosidade ambiente ou 

base e rele foto 

controlador conforme 

NBR 5123 – Rele 

Fotoelétrico; Estrutura em 

alumínio injetado com 

pintura eletrostática, Led 

com vida útil igual ou 

superior a 50.000 hs; 

Normas aplicadas: 

Marcação conforme seção 

6 da NBR 151292:2012, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Fiação interna e externa 

conforme seção 11 da 

NBR 15129:2012, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO.  

Proteção contra choque 

elétrico conforme seção 8 

NBR IEC 60598-1:2010, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Resistência a poeira, 

objetos sólidos e umidade, 

IP 66 para o conjunto 

ótico conforme item 9 da 

NBR IEC 60598-1:10 e IP 

66 Driver conforme itens 

13.4, 13.6.2, 14.2.6 e 14.3 

na NBR IEC 60529:2005, 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 
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Resistencia de isolamento 

e rigidez dielétrica 

conforme seção 10 da 

NBR IEC 60598-1:2010 

comprovado por laudo 

técnico fornecido por 

laboratório certificado no 

INMETRO. 

Distorção harmônica total 

e de corrente conforme 

IEC 6100-3-2, 

comprovado por relatório 

de ensaio realizado em 

laboratório certificado no 

INMETRO, 

Ensaio fotométrico da 

luminária contendo fluxo 

luminoso NBR5101/2012, 

curvas de distribuição 

fotométrica, intensidade 

luminosa, características 

elétricas, eficiência 

luminosa L/W, índice de 

reprodução cor(IRC) e 

temperatura de cor, 

comprovado por relatório 

de ensaio realizado em 

laboratório certificado no 

INMETRO. Resistência 

mecânica da luminária 

conforme seção 4.13 e 

curto-circuito seção 4.26 

da NBR IEC 60598-

1:2010, comprovado por 

relatório de ensaio 

realizado em laboratório 

certificado no INMETRO. 

Declaração de garantia 

das luminárias LED 

ofertadas pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, 

inclusive do sistema 

incluso de acionamento 

automático em função da 

luminosidade ambiente ou 

base e relé foto 

controlador conforme 

NBR 5123 – Relé 

fotoelétrico expedida e 

assinada pelo fabricante 

da luminária. 

Sistema de encaixe 

adaptável a braços pré-

existentes no município. 

28 12991 

Poste padrão CPFL, 

monofásico, de 7 (sete) 

metros, com caixa e fio de 

25 Unidade    
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16 mm, aéreo, com os 

seguintes itens inclusos: 

Uma haste de aterramento 

½, de 2,40m x 11, 30mm 

Um balde de aterramento 

para poste de luz 

Uma arruela eletroduto de 

1 polegada 

Uma bucha eletroduto de 

1 polegada 

Um disjuntor branco 1 x 

63A 

Três metros de fio de luz 

sólido de 10mm, verde 

Uma luva eletroduto de 1 

polegada 

Uma curva eletroduto de 

1 polegada, 90, curta 

29 930 

Reator de sódio tubular 

250 wats, 220V, 60HZ, 

externo, com ignitor 

incorporado, conforme 

NBR 13593 corrigida em 

2013, com Selo Procel/ 

Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 

12 meses.  

75 Unidade    

30 931 

Reator de sódio tubular 

400 wats, 220V, 60HZ, 

externo, com ignitor 

incorporado, conforme 

NBR 13593 corrigida em 

2013, com Selo Procel/ 

Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 

12 meses 

200 Unidade    

31 1520 

Reator de sódio tubular 70 

wats, 220V, 60HZ, 

externo, com ignitor 

incorporado, conforme 

NBR 13593 corrigida em 

2013, com Selo Procel/ 

Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 

12 meses 

300 Unidade    

32 15301 

Reator para lâmpada 

vapor metálico de 400W, 

AFP interno, 220V, com 

Selo Procel/ Inmetro de 

desempenho, com 

garantia mínima de 12 

meses 

200 Unidade    

33 19292 

Reator para lâmpada 

vapor metálico de 1000W, 

AFP externo, 220V, com 

Selo Procel/ Inmetro de 

100 Unidade    
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desempenho, com 

garantia mínima de 12 

meses 

34 19291 

Refletor de led, potência 

de 180W, cor branco frio, 

fluxo luminoso de no 

mínimo 15.000 lumens, 

vida útil de no mínimo 

30.000 horas,  modelo 

externo, voltagem 220 

volts, a prova d’água, com 

todos os itens para 

instalação, manual de 

instruções para 

instalação/utilização em 

Português (PT-BR), com 

certificado de garantia 

mínima de 12 meses, com 

selo de qualidade ISO 

9001:2000 

10 Unidade    

35 14513 

Refletor de led, potência 

de 50W, cor branco frio, 

fluxo luminoso de no 

mínimo de 4500 lumens, 

vida útil de no mínimo 

50.000 horas,  modelo 

externo, voltagem 220 

volts, a prova d’água, com 

todos os itens para 

instalação, manual de 

instruções para 

instalação/utilização em 

Português (PT-BR), com 

certificado de garantia 

mínima de 12 meses, com 

selo de qualidade ISO 

9001:2000 

10 Unidade    

36 15502 

Refletor de led, potência 

de 30W, cor branco frio, 

fluxo luminoso de no 

mínimo 3200 lumens, 

vida útil de no mínimo 

60.000 horas,  modelo 

externo, voltagem 220 

volts, a prova d’água, com 

todos os itens para 

instalação, manual de 

instruções para 

instalação/utilização em 

Português (PT-BR), com 

certificado de garantia 

mínima de 12 meses, com 

selo de qualidade ISO 

9001:2000 

10 Unidade    
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37 14248 

Refletor retangular em 

alumínio, laterais em 

alumínio fundido, soquete 

de porcelana, rosca p/ 

lâmpada de 250 wats 

100 Unidade    

38 3794 

Refletor retangular em 

alumínio, laterais em 

alumínio fundido, soquete 

de porcelana, rosca p/ 

lâmpada de 400 wats 

30 Unidade    

39 932 

Relé fotoelétrica, 

eletromagnética, partida 

instantânea de 100 wats-

220V-60HZ 1800 VA 

1000 Unidade    

40 1125 

Suporte E-27 de 

porcelana, com dois 

parafusos,  para luminária 

da iluminação pública 

50 Unidade    

41 935 

Suporte E-40 de 

porcelana, com dois 

parafusos, para luminária 

da iluminação pública 

50 Unidade    

 

 

DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que os preços dos produtos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, taxas, 

frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto desta licitação. 

 

2. Declaramos que entregaremos os produtos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da emissão da Nota de 

Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail, no Centro Administrativo (Rua Expedicionário João Moreira 

Alberto, 181),  no horário de expediente da Prefeitura, sem ônus para o município. 

 

3. Declaramos que entregaremos os produtos nas especificações solicitadas e na marca cotada, acompanhados de seus 

manuais ou catálogos de operação/manutenção, em língua portuguesa, podendo ser original, cópia reprográfica sem 

autenticação ou obtido via Internet, no site do fabricante 

 

4. Declaramos que é de nossa total responsabilidade a substituição do produto entregue com defeito de fabricação. 

 

5. Declaramos que estamos cientes da obrigação de entregar os produtos na quantidade solicitada, independente 

da quantia requerida. 

 

6. Declaramos que observaremos as prescrições e exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL em 

relação aos materiais ofertados. 

 

7. Declaramos que temos conhecimento e plena anuência das condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
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8. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

_________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal 

 

Observações 

a) Serão desclassificadas as propostas que não estiverem preenchidas de acordo com o estipulado no item 7.2.3 do 

edital: “Proposta financeira de acordo com os preços praticados no mercado, em moeda corrente nacional (R$), com 

duas casas decimais após a vírgula, preenchida com o valor unitário e o valor total de cada item, considerando as 

condições deste edital.” 

b) Não serão aceitas mais de uma marca para o mesmo item. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 

ANEXO II – PREÇO DE REFERÊNCIA 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. 
Valor 

Unitário 

1 3839 
Abraçadeiras  para poste de concreto - 180 a 

200, cone 4KN 
50 Unidade 30,00 

2 3840 
Abraçadeiras para poste de concreto - 200, 

cone 6 KN 
50 Unidade 31,00 

3 14245 Abraçadeiras para poste de concreto - 250 50 Unidade 34,00 

4 14246 Abraçadeiras para poste de concreto - 300 50 Unidade 38,00 

5 911 
Base para Relé Fotoelétrica, modelo 

fechado, giratória, padrão ABNT 
100 Unidade 9,00 

6 3748 Cabo plastichumbo 2x2,5 mm 500 Metro 5,00 

7 6576 Cabo plastichumbo de 2 x 0,75 mm 500 Metro 4,00 

8 6577 Cabo sólido de 4 mm 300 Metro 6,00 

9 6578 Cabo sólido de 6 mm 500 Metro 9,00 

10 6579 

Conector derivação perfurante 

(especificações: principal 10-95mm², 

derivação 1,15 - 10mm², torque de ajuste 8N 

10 Unidade 12,00 
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com parafuso, porca, arruela)  

11 6580 

Conector paralelo universal, de 1 parafuso, 

com parafuso, porca e arruela em aço 

galvanizado a fogo, carregado com 

composto anti-oxido 

1000 Unidade 7,00 

12 6581 Disjuntor monofásico 20 amperes 20 Unidade 8,00 

13 5505 Disjuntor monofásico 30 ampere 20 Unidade 9,00 

14 5506 
Disjuntor monofásico 40 ampere, com 

fixador 
70 Unidade 11,00 

15 5507 Disjuntor trifásico 30 ampere 20 Unidade 60,00 

16 6584 Fio de 2 x 2,5 300 Metro 4,00 

17 5058 Lâmpada econômica 25 wats 100 Unidade 20,00 

18 6587 Lâmpada econômica de 35 wats 100 Unidade 45,00 

19 6588 Lâmpada econômica de 45 wats 100 Unidade 60,00 

20 926 

Lâmpada vapor de sódio tubular 250 wats 

220V, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso 

de 27.000 lumens, vida útil de 

aproximadamente 32.000 horas, com Selo 

Procel/ Inmetro de desempenho, com 

garantia mínima de 12 meses  

150 Unidade 50,00 

21 1545 

Lâmpada vapor de sódio tubular 70 wats 

220V, E-27, bulbo tubular, fluxo luminoso 

mínimo de 5.600 lumens, vida útil de 

aproximadamente 20.000 horas, com Selo 

Procel/ Inmetro de desempenho, com 

garantia mínima de 12 meses.  

1000 Unidade 26,00 

22 6589 
Lâmpada vapor metálica (branca) de 400 

wats 
300 Unidade 80,00 

23 3915 Lâmpada vapor metálica (verde) de 400 wats 50 Unidade 80,00 

24 6591 

Luminária em alumínio, com grade de 

proteção, p/ lâmpada vapor de sódio de até 

70 wats, pescoço em alumínio fundido 

reforçado com soquete E-27, com braço reto 

medindo 1,00 metro de comprimento, parede 

de tubo mínimo de 2mm, sapata reforçada 

75 Unidade 90,00 
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25 14247 

Luminária em alumínio, com grade de 

proteção, p/ lâmpada vapor de sódio de até 

400 wats, pescoço em alumínio fundido 

reforçado com soquete E-40, com braço em 

curva medindo 3,00 metro de comprimento, 

parede de tubo mínimo de 3mm, com 

diâmetro de 48mm, galvanizado a fogo, 

sapata reforçada 

75 Unidade 300,00 

26 19239 

Luminária pública, potência de 180w, em 

led, bivolt, automática, fonte de energia com 

controle de corrente em malha fechada; Alto 

fator de potência, igual ou superior a 0,98; 

distorção harmônica total de corrente 

inferior a 10%; índice de reprodução de 

cores (IPC) igual ou superior a 70, protetor 

contra surtos de 10 KV/ 10 KA, sistema de 

aterramento; fluxo luminoso efetivo acima 

de 21.000 lm, com consumo máximo de 180 

w, lente com distribuição longitudinal curta 

e transversal tipo II comprovado pelo ensaio 

fotométrico. Temperatura média de cor 500 

a 6500 K; sistema incluso de acionamento 

automático em função da luminosidade 

ambiente ou base e rele foto controlador 

conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; 

Estrutura em alumínio injetado com pintura 

eletrostática, Led com vida útil igual ou 

superior a 50.000 hs; 

Normas aplicadas: 

Marcação conforme seção 6 da NBR 

151292:2012, comprovado por laudo técnico 

fornecido por laboratório certificado no 

INMETRO. 

Fiação interna e externa conforme seção 11 

da NBR 15129:2012, comprovado por laudo 

técnico fornecido por laboratório certificado 

no INMETRO.  

Proteção contra choque elétrico conforme 

seção 8 NBR IEC 60598-1:2010, 

comprovado por laudo técnico fornecido por 

laboratório certificado no INMETRO. 

Resistência a poeira, objetos sólidos e 

umidade, IP 66 para o conjunto ótico 

conforme item 9 da NBR IEC 60598-1:10 e 

IP 66 Driver conforme itens 13.4, 13.6.2, 

14.2.6 e 14.3 na NBR IEC 60529:2005, 

comprovado por laudo técnico fornecido por 

laboratório certificado no INMETRO. 

Resistencia de isolamento e rigidez dielétrica 

conforme seção 10 da NBR IEC 60598-

1:2010 comprovado por laudo técnico 

fornecido por laboratório certificado no 

INMETRO. 

Distorção harmônica total e de corrente 

conforme IEC 6100-3-2, comprovado por 

relatório de ensaio realizado em laboratório 

certificado no INMETRO, 

60 Unidade 1.305,00 
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Ensaio fotométrico da luminária contendo 

fluxo luminoso NBR5101/2012, curvas de 

distribuição fotométrica, intensidade 

luminosa, características elétricas, eficiência 

luminosa L/W, índice de reprodução 

cor(IRC) e temperatura de cor, comprovado 

por relatório de ensaio realizado em 

laboratório certificado no INMETRO. 

Resistência mecânica da luminária conforme 

seção 4.13 e curto-circuito seção 4.26 da 

NBR IEC 60598-1:2010, comprovado por 

relatório de ensaio realizado em laboratório 

certificado no INMETRO. 

Declaração de garantia das luminárias LED 

ofertadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, inclusive do sistema incluso de 

acionamento automático em função da 

luminosidade ambiente ou base e relé foto 

controlador conforme NBR 5123 – Relé 

fotoelétrico expedida e assinada pelo 

fabricante da luminária. 

Sistema de encaixe adaptável a braços pré-

existentes no município. 

27 19240 

Luminária pública, potência de 60w, em led, 

bivolt, automática, fonte de energia com 

controle de corrente em malha fechada; Alto 

fator de potência, igual ou superior a 0,98; 

distorção harmônica total de corrente 

inferior a 10%; índice de reprodução de 

cores (IPC) igual ou superior a 70, protetor 

contra surtos de 10 KV/ 10 KA, sistema de 

aterramento; fluxo luminoso efetivo acima 

de 7.000 lm, com consumo máximo de 60 w, 

lente com distribuição longitudinal curta e 

transversal tipo II comprovado pelo ensaio 

fotométrico. Temperatura média de cor 500 

a 6500 K; sistema incluso de acionamento 

automático em função da luminosidade 

ambiente ou base e rele foto controlador 

conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; 

Estrutura em alumínio injetado com pintura 

eletrostática, Led com vida útil igual ou 

superior a 50.000 hs; 

Normas aplicadas: 

Marcação conforme seção 6 da NBR 

151292:2012, comprovado por laudo técnico 

fornecido por laboratório certificado no 

INMETRO. 

Fiação interna e externa conforme seção 11 

da NBR 15129:2012, comprovado por laudo 

técnico fornecido por laboratório certificado 

no INMETRO.  

Proteção contra choque elétrico conforme 

seção 8 NBR IEC 60598-1:2010, 

comprovado por laudo técnico fornecido por 

laboratório certificado no INMETRO. 

Resistência a poeira, objetos sólidos e 

100 Unidade 698,50 
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umidade, IP 66 para o conjunto ótico 

conforme item 9 da NBR IEC 60598-1:10 e 

IP 66 Driver conforme itens 13.4, 13.6.2, 

14.2.6 e 14.3 na NBR IEC 60529:2005, 

comprovado por laudo técnico fornecido por 

laboratório certificado no INMETRO. 

Resistencia de isolamento e rigidez dielétrica 

conforme seção 10 da NBR IEC 60598-

1:2010 comprovado por laudo técnico 

fornecido por laboratório certificado no 

INMETRO. 

Distorção harmônica total e de corrente 

conforme IEC 6100-3-2, comprovado por 

relatório de ensaio realizado em laboratório 

certificado no INMETRO, 

Ensaio fotométrico da luminária contendo 

fluxo luminoso NBR5101/2012, curvas de 

distribuição fotométrica, intensidade 

luminosa, características elétricas, eficiência 

luminosa L/W, índice de reprodução 

cor(IRC) e temperatura de cor, comprovado 

por relatório de ensaio realizado em 

laboratório certificado no INMETRO. 

Resistência mecânica da luminária conforme 

seção 4.13 e curto-circuito seção 4.26 da 

NBR IEC 60598-1:2010, comprovado por 

relatório de ensaio realizado em laboratório 

certificado no INMETRO. 

Declaração de garantia das luminárias LED 

ofertadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, inclusive do sistema incluso de 

acionamento automático em função da 

luminosidade ambiente ou base e relé foto 

controlador conforme NBR 5123 – Relé 

fotoelétrico expedida e assinada pelo 

fabricante da luminária. 

Sistema de encaixe adaptável a braços pré-

existentes no município. 

28 12991 

Poste padrão CPFL, monofásico, de 7 (sete) 

metros, com caixa e fio de 16 mm, aéreo, 

com os seguintes itens inclusos: 

Uma haste de aterramento ½, de 2,40m x 11, 

30mm 

Um balde de aterramento para poste de luz 

Uma arruela eletroduto de 1 polegada 

Uma bucha eletroduto de 1 polegada 

Um disjuntor branco 1 x 63A 

Três metros de fio de luz sólido de 10mm, 

verde 

Uma luva eletroduto de 1 polegada 

Uma curva eletroduto de 1 polegada, 90, 

curta 

25 Unidade 1500,00 

29 930 

Reator de sódio tubular 250 wats, 220V, 

60HZ, externo, com ignitor incorporado, 

conforme NBR 13593 corrigida em 2013, 

com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 12 meses.  

75 Unidade 80,00 
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30 931 

Reator de sódio tubular 400 wats, 220V, 

60HZ, externo, com ignitor incorporado, 

conforme NBR 13593 corrigida em 2013, 

com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 12 meses 

200 Unidade 110,00 

31 1520 

Reator de sódio tubular 70 wats, 220V, 

60HZ, externo, com ignitor incorporado, 

conforme NBR 13593 corrigida em 2013, 

com Selo Procel/ Inmetro de desempenho, 

com garantia mínima de 12 meses 

300 Unidade 50,00 

32 15301 

Reator para lâmpada vapor metálico de 

400W, AFP interno, 220V, com Selo Procel/ 

Inmetro de desempenho, com garantia 

mínima de 12 meses 

200 Unidade 120,00 

33 19292 

Reator para lâmpada vapor metálico de 

1000W, AFP externo, 220V, com Selo 

Procel/ Inmetro de desempenho, com 

garantia mínima de 12 meses 

100 Unidade 479,50 

34 19291 

Refletor de led, potência de 180W, cor 

branco frio, fluxo luminoso de no mínimo 

15.000 lumens, vida útil de no mínimo 

30.000 horas,  modelo externo, voltagem 

220 volts, a prova d’água, com todos os itens 

para instalação, manual de instruções para 

instalação/utilização em Português (PT-BR), 

com certificado de garantia mínima de 12 

meses, com selo de qualidade ISO 

9001:2000 

10 Unidade 350,00 

35 14513 

Refletor de led, potência de 50W, cor branco 

frio, fluxo luminoso de no mínimo de 4500 

lumens, vida útil de no mínimo 50.000 

horas,  modelo externo, voltagem 220 volts, 

a prova d’água, com todos os itens para 

instalação, manual de instruções para 

instalação/utilização em Português (PT-BR), 

com certificado de garantia mínima de 12 

meses, com selo de qualidade ISO 

9001:2000 

10 Unidade 120,00 

36 15502 

Refletor de led, potência de 30W, cor branco 

frio, fluxo luminoso de no mínimo 3200 

lumens, vida útil de no mínimo 60.000 

horas,  modelo externo, voltagem 220 volts, 

a prova d’água, com todos os itens para 

instalação, manual de instruções para 

instalação/utilização em Português (PT-BR), 

com certificado de garantia mínima de 12 

meses, com selo de qualidade ISO 

9001:2000 

10 Unidade 100,00 

37 14248 

Refletor retangular em alumínio, laterais em 

alumínio fundido, soquete de porcelana, 

rosca p/ lâmpada de 250 wats 

100 Unidade 50,00 

38 3794 

Refletor retangular em alumínio, laterais em 

alumínio fundido, soquete de porcelana, 

rosca p/ lâmpada de 400 wats 

30 Unidade 60,00 
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39 932 

Relé fotoelétrica, eletromagnética, partida 

instantânea de 100 wats-220V-60HZ 1800 

VA 

1000 Unidade 12,50 

40 1125 

Suporte E-27 de porcelana, com dois 

parafusos,  para luminária da iluminação 

pública 

50 Unidade 7,00 

41 935 

Suporte E-40 de porcelana, com dois 

parafusos, para luminária da iluminação 

pública 

50 Unidade 12,00 

 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Presencial nº 23/2019 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 

Prefeito de Tupanciretã/RS 

 

 

 

 

 

                Visto 

          Em 29/05/2019 

         

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 
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