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EE  DD  II  TT  AA  LL  

  

PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NN..  ºº  111199//22001188    

PPRROOCCEESSSSOO  NNºº  55886600//22001188  
 

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA, com sede na Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – 

Marilândia - ES, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscrevem, designados pelo Decreto nº 3634 de abril de 2018, de 
acordo com a Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, do  TIPO MENOR PREÇO POR (LOTE), conforme descrito neste edital e 
seus anexos nos termos deste edital a partir das 12h. (doze horas) do dia 27 de dezembro de 2018. 

 
II - CONDIÇÕES GERAIS 

2.1 -A presente Licitação reger-se-á pelas condições gerais e especiais constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e a 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada e Decreto Municipal nº 1052, de 2005, Lei complementar 123/2006 e 

147/2014. 
                            
a) - Processos n° 5860/2018- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 
b) - DAS DEFINIÇÕES. 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 

no qual se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos 

do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; 

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de 

Preços. 

V - Órgão Não Participante - órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de 

Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la para aquisição de bens ou contratação de serviços, mediante adesão, após 
autorização de seu órgão gerenciador. 

                                         
 

III – OBJETO 
 

3.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto é a FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE LUMIÁRIAS E LÂMPADAS DE LED (Light Emiting Diode), BRAÇOS, no período de 12 (doze) meses (Art. 15, 
Inc. II e IV e § 3º, Inc. I e II da Lei nº. 8.666/93), conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 

 
 

IV – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
4.1 - Até o dia 27 de dezembro de 2018, às 11:30h, o Protocolo Geral da Prefeitura receberá os envelopes (PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão na Prefeitura Municipal de Marilândia, situada na Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - 
CEP 29.725-000 – Marilândia - ES. 
4.2 - A empresa que protocolar seus envelopes além do prazo estabelecido no item 4.1 deste edital, estará automaticamente 
desclassificada. 
4.3 - O pregão ocorrerá a partir das 12h(doze horas) do dia 27 de dezembro de 2018. 
4.4 - Os licitantes deverão entregar até a hora e data previstas no item 4.1 a sua proposta e documentação necessária para 

habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da 
empresa os seguintes dizeres: “Prefeitura Municipal de Marilândia” – Pregão nº 119/2018, Envelope nº 01 – PROPOSTA; Envelope 

nº 02 – HABILITAÇÃO”. 
4.5 - Em anexo e na parte externa dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA a licitante entregará a sua credencial nos 
termos estabelecidos no “Capítulo VI” deste edital. 

4.6 - O responsável pelo protocolo geral desta Prefeitura, entregará ao Pregoeiro, após o horário estabelecido no item 4.1, os 
envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA das empresas interessadas nesta licitação, juntamente com as credenciais a estes 
correspondentes. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 

Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 
Telefone: (27) 3724-2956 

E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

 

 

4.7 - A declaração dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO V), em cumprimento 

ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro no início da sessão do Pregão. 
4.8  - A não apresentação da declaração citada no item 4.7, impede a licitante de participar da licitação. 

  
 

V – PARTICIPAÇÃO 

 
 
5.1 - Somente poderão participar deste pregão, empresas que atenderem todas as especificações e exigências contidas neste 

edital e seus anexos, além das disposições legais vigentes, independentes de transcrição, e ainda, que desenvolvam as atividades, 
objeto desta licitação. 
 
5.2 - Será permitida a participação de consórcio de empresas, observando-se as seguintes condições: 

 
a) - Deverá comprovar a existência de compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, registrado em cartório, com 
a devida proporcionalidade de participações e indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança e será a 
representante das consorciadas perante a Prefeitura Municipal de Municipal de Marilândia-ES; 
 
b) Habilitação jurídica: cada uma das empresas consorciadas deverá apresentar os documentos exigidos no edital; 
c) Regularidade fiscal: cada consorciado deverá apresentar os documentos exigidos exigidos no edital; 
d) Qualificação técnica: os quantitativos de cada consorciado serão somados para fins de comprovação; 
e) Qualificação econômico-financeira: cada consorciado deverá apresentar os documentos exigidos exigidos no edital; 
f) Indicação da empresa líder do consórcio; 
h) Vedação, numa mesma licitação, de empresa integrante de determinado consórcio fazer parte de outro ou participar por conta 
própria; 
i) Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações assumidas pelo consórcio. 
 
5.3 - Não poderão participar deste certame as empresas, consorciadas ou não que: 

 
a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
b) Tenha sido decretada a sua falência; 
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Marilândia-
ES ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se 
apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
 
5.4 - Somente poderão participar deste pregão, empresas que atenderem todas as especificações e exigências contidas neste 
edital e seus anexos, além das disposições legais vigentes, independentes de transcrição, e ainda, que desenvolvam as atividades 
objeto dessa licitação. 
 
 

VI– CREDENCIAMENTO 
 

6.1 -  Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante munido de credencial (ANEXO 
II, firmada pelo responsável legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, devendo constar na credencial o número da 

identidade ou do CPF do credenciado,  
6.2 -  O credenciamento deverá ocorrer no momento da abertura da licitação, as 12 h, na sala de licitações da Prefeitura. 
6.3 -  No caso de proprietário, diretor ou sócio da empresa licitante ou consórcio, este deverá comprovar a sua condição mediante a 

apresentação de documento pessoal (identidade ou similar) bem como contrato social, alteração contratual consolidada ou 
procuração pública firmada em cartório. 
6.4 -  A credencial deverá ser assinada por responsável legal da empresa e a confirmação desta condição deverá ocorrer através 

da apresentação do contrato social, alteração contratual consolidada ou procuração pública firmada em cartório, sob pena da não 
aceitação do credenciamento. 
6.5 -  A apresentação do contrato social, alteração consolidada nesta etapa da licitação isenta a empresa de apresentá-los no 

envelope documentação. 
6.6 -  Somente poderão oferecer lances verbais no ato do pregão, os representantes das empresas que se credenciarem. 
6.7 -  Para a licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno porte deverá apresentar a seguinte 
documentação, MEI esta isento. 
a) – Declaração expressa de que a empresa se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de no 

máximo 60(sessenta) dias anterior, a realização da reunião de sessão de licitação, assinada pelo representante legal da empresa e 
pelo contador responsável pela contabilidade da mesma. 
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b) - Certidão expedida pela Junta Comercial da região sede da empresa, demonstrando a situação de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Exigência baseada no Art. 8º da Instrução Normativa 103/2007 do Departamento 
Nacional do Comércio, esta que deverá ter sido emitida até 60(sessenta)  dias anteriores a data de realização da presente licitação; 
6.7.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração (letra a) e a certidão (letra b) do 
item 6.7, não serão enquadradas com tal. 
6.7.2 – A qualquer momento a comissão permanente de licitação poderá buscar informações necessárias para a 
comprovação de que a empresa encontra-se enquadrada como Micro empreendedor Individual, microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 
6.7.3 – O credenciamento poderá ser substituído por, procuração pública ou particular firmada em cartório. 
6.7.4 – Os documentos constantes no item VI, deverão ser autenticados em cartório ou por Membro da Comissão de Licitações do 

Município, exceto os documentos retirados da internet e originais. 
 
 
 

VII – DA PROPOSTA 
 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, conforme  Formulário Padrão de 
Proposta (Modelo Anexo VII) e especificações do item 7 do edital, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, com 
identificação do representante legal da licitante ou sócio.  
7.1.1. Razão social da licitante, nº. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico 

(E-mail).  
7.2 - Discriminação do item cotado conforme especificações e condições previstas  no Anexo VII, inclusive a marca. 
7.3 – A licitante deverá expressar em sua proposta, o preço unitário  e total de cada lote ofertado, devendo ser cotado em Real e 
com no máximo duas casas decimais (R$ X,XX). 
7.4 - Expressar em sua proposta que, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 

transportes, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto licitado, serão de 
sua responsabilidade e não acrescentarão ônus para Prefeitura Municipal de Marilândia; 

7.5 - O preço unitário deverá ser apresentado em algarismos arábicos; 
7.6 – Expressar o prazo de validade da proposta, este que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da licitação; 
7.7– Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas neste 

edital, a não ser aquelas oferecidas na etapa de lances. 
7.8 - Apresentar relatórios dos ensaios abaixo, emitidos em laboratórios nacionais ou internacionais, para cada modelo de luninária 

ofertada, para verificação da qualidade das mesmas, a fim de comprovar que atendem à especificação exigidas pela Norma ABNT 
NBR ISO/IEC 17025, sob nº CRL 0377, para os ensaios abaixo: 
 
a. Potência da luminária (W);  
b. Tensão de alimentação da luminária (V);  
c. Corrente de alimentação da luminária (A);  
d. Fator de potência;  
e. Distorção de harmônica total (THD);  
f. Fluxo luminoso da luminária (lm);  
g. Eficiência luminosa total;  
h. Temperatura de cor;  
i. Índice de reprodução de cor;  
j. Curvas de distribuição fotométrica;  
l. Potência do driver (W);  
m. IESNA LM-79-08. 
 
7.9 - Fica também obrigado à apresentação de Ficha Técnica ou Página de Catálogo do produto ofertado, onde constem as 

seguintes características do produto: potências, eficiência luminosa do led e da luminária, tensão de trabalho, fator de potência, 
distorção harmônica, vida útil do equipamento. 
7.10 - A Proposta deverá vir acompanhada de Declaração de Garantia do Fabricante e conter prazo de garantia não inferior a 60 

(sessenta) meses contra qualquer defeito de fabricação dos equipamentos e seus acessórios, cantados da data de sua instalação. 
Obs.: Todos os documentos aqui solicitados que estiverem redigidos em língua estrangeira deverão, obrigatoriamente, ser 
entregues acompanhados de sua tradução juramentada para a língua portuguesa, sob pena de desclassificação, caso assim não 
estejam. 

7.11 – A empresa que não cumprir os requisitos dos item VII, do edital estarão desclassificadas. 
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VIII – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

O envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO deverá conter a documentação a seguir especificada em original ou através de cópias 
reprográficas devidamente autenticadas, ou documentos originais. 
 
8.1 – Habilitação Jurídica: 

8.1.1– Comprovação de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou 

sociedade empresária;  
8.1.2– Comprovante de inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedades civis; 
8.1.3 – Ato constitutivo, estatuto social, contrato social e posteriores alterações contratuais ou sua consolidação, devidamente 

registradas na Junta Comercial e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados; 
8.1.4- Comprovante de compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio; subscrito pelos consorciados; 
8.1.4. a) Indicação da empresa líder do consórcio; 
8.1.5 - Cédula de identidade dos diretores e/ou sócio; 
8.1.6 – Cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente a eleição ou mandato dos atuais 

administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e 
suas alterações, no caso de sociedades anônimas; 
8.1.7 – Documentos que indiquem os atuais responsáveis pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em 

vigor, no caso das demais sociedades; 
8.1.8 – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, no caso de empresas estrangeiras. 
 
8.2 – Regularidade Fiscal 
a) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Municipal, do domicílio do Licitante; 
b) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Estadual, do domicílio do Licitante; 
c) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e contribuições Federais e Quanto à 
dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação; 
d) Certidão de regularidade junto ao FGTS; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ.) pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame. 
f) Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho nos termo da Lei n.º 

12.440/2011. 
 
8.3– Qualificação Econômica Financeira 
8.3.1- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, certificados por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro 
no órgão competente, mencionando, expressamente, o numero do "Livro Diário" e folha em que cada balanço se acha 
regularmente transcrito. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão comprovar a boa situação financeira da 
licitante, sendo vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

8.3.2 - As licitantes com menos de 1 (um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior ao da realização da licitação, 
autenticado por profissional credenciado na forma exigida  na aliena 8.3. 

 
8.3.3 -  As demais empresas deverão apresentar o Balanço e a DRE, certificado por Contador inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade - CRC, no qual estejam mencionados expressamente o Termo de Abertura e Encerramento, o número das folhas do 
“Livro Diário” em que o Balanço e a DRE se achem regularmente transcritos, devendo as páginas estarem devidamente 
autenticadas pela Junta Comercial. 
 
8.3.4 - Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador e o representante legal da licitante. 

 
8.3.5- O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicado no "Diário Oficial". 

8.3.6– Apresentar Planilha demonstrativa dos índices contábeis, assinada por profissional habilitado(sócio ou pessoas com 

poderes) e responsável pela contabilidade da empresa, as duas assinaturas deverão estar com  firma reconhecida em cartório, 
devendo índices alcançar os seguintes indicadores: 

 

 Índice de Liquidez Corrente: AC/PC = maior ou igual a 1,00 
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 Índice de Liquidez Geral: AC+RLP = maior ou igual a 1,00 

                                              PC+PNC 

 Índice de Solvência Geral:  __AT__= maior ou igual a 1,00 

                                                 PC+PNC        

 

onde, 

ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

ILG = Índice de Liquidez Geral; 

GE = Grau de Endividamento; 

AC = Ativo Circulante; 

PC = Passivo Circulante; 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

PNC = Passivo Não Circulante; 

AT = Ativo Total; 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida. 

8.3.6.1) - Os licitantes que apresentarem resultado incompatível, em qualquer dos índices referidos ACIMA, quando de suas 

habilitações deverão apresentar garantia, na forma dos §  3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para sua 
classificação:  
a) - A prestação de garantia na forma do § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93, a importância correspondente a 1% (um por cento) do 
valor total de sua proposta primária; 
8.3.7-  Comprovar Capital Social equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para contratação, conforme determina a Lei 

8.666/93, por meio de certidão da Junta Comercial ou órgão equivalente, admitida a atualização para a data de apresentação da 
proposta, através de índices oficiais; 
a.1) -  Quando forem consórcios participantes, a quantitatido exigido no item 8.3.7 -a) – será o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

8.3.8 - Certidão negativa de Falência ou recuperação judicial, expedidas pelos cartórios distribuidores da sede da Licitante emitida 
até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação; 

 
8.3.9 - Certificado de Regularidade Profissional do contador ou técnico em contabilidade responsável pela contabilidade da 

empresa devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado sede da empresa dentro do seu prazo de 
validade. 

 
8.4 - Qualificação técnica 

8.4.1. Registro ou Inscrição, acompanhados da prova de regularidade da empresa e do responsável técnico, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, inclusive com 
habilitação para registro de execução do objeto deste Edital, dentro do prazo de vigência;  
 
8.4.2. Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro ou por contrato de prestação de serviços, na data prevista para 

recebimento dos envelopes, Engenheiro Eletricista e/ou profissional com atribuições compatíveis a execução do objeto desta 
licitação, na forma da legislação em vigor; 
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8.4.3- Atestado de Capacidade Técnica (acervo) fornecido por Pessoa(s) Jurídica(s) de Direito Público ou Privado, devidamente 

certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura– CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), que comprove ter o Licitante em seu quadro permanente técnico(s) de nível superior, com experiência prévia na execução 
da obra e serviços, de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, onde este serão comprovados atraves dos acervos que contenham:  

a. Fornecimento e Instalação de luminárias de LED; 

b. Instalação de luminárias em postes, com altura mínima de 10 metros; 

8.4.4 - O(s) atestado(s) só será(ao) aceito(s) se o(s) profissional(is) em pauta possuir(em) vínculo empregatício ou contrato de 

prestação de serviço, com a empresa. 

8.4.5 - Comprovação de vinculo empregatício entre(s) Responsável(is) Técnico(s) e a empresa licitante, exigido no item 8.4.2 será 

comprovado, através da apresentação dos seguintes documentos: 

I – Contrato Social, em caso de sócio, ou; 

II – Contrato de Prestação de Serviços, com firma reconhecida em cartório, vigente (s) na abertura do certame licitatório, ou; 

III – Carteira de Trabalho – CTPS, cópia das paginas de identificação do empregado e dados cadastrais e página da assinatura da 
carteira, pela empresa licitante e Folha/Ficha do Registro de Empregados, referente à contratação do profissional;   

8.4.5 –a) .Quando se tratar de contrato a comprovação do vínculo deverá ser feita através de cópia do contrato de prestação de 

serviços, o nome do profissional deverá constar na Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Profissional. 

8.4.6- A contratada deverá estar devidamente cadastrada na concessionária de energia elétrica local, devendo o mesmo ser 

comprovado mediante Termo de Credenciamento ou documento equivalente, emitido pelo setor de segurança do trabalho da 
concessionária de distribuição de energia elétrica no Município de Marilandia-ES informando que o licitante está autorizado e tem 
plenas condições de executar o objeto do referido na licitação: 
a) O Termo de Credenciamento mencionado somente será exigido do licitante vencedor, no ato da contratação, portanto a falta 
desse documento não ensejará a INABILITAÇÃO do licitante, porém a sua falta impedirá a assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 
 
8.4.7 - O licitante deverá apresentar, junto com a documentação de habilitação o atestado de visita técnica, ou Apresentar 

declaração que conhece o local onde será executada os serviços. 
 

 
8.5 – Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 
a)  - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/99, DOU de 
28/10/99) - Anexo IV. 

 
8.6 – Nos casos de apresentação de documentos em original, estes não poderão ser substituídos após a abertura da Licitação. 
8.7 – Caso a empresa apresente qualquer documento através de cópias reprográficas, estas deverão ser obrigatoriamente 

autenticadas sob pena de sua inabilitação ou desclassificação. 
8.8 – Todos os documentos sujeitos à vencimento deverão estar dentro do seu prazo de validade sobre pena de inabilitação da 

empresa. 
8.9 - Será fixada em 90 (noventa) dias, a partir de sua expedição, a validade dos documentos públicos que não trouxerem esta 

informação evidenciada. 
8.10 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento", em substituição aos documentos requeridos no 

presente edital e/ou seus anexos. 
8.11 - A apresentação da cópia reprográfica do certificado de registro cadastral da Prefeitura do Município de Marilândia, com prazo 

de validade em vigor, supre as exigências referente à apresentação dos documentos aludidos no item 8.1. 
8.12 - Só serão aceitos certificados de registro cadastral, que estejam dentro do prazo de validade, e cujo objeto seja compatível 

com o objeto licitado. 
8.13 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 8.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo 

ou Estatuto apresentado pela Licitante no momento do Credenciamento. 
8.14 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais (INSS e 

PGFN/RECEITA FEDERAL) 
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8.15 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

8.16  - Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos, que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.17 – A empresa que não cumprir os requisitos dos item VIII, do edital estarão desclassificadas. 
 

 
IX - ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

 
9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram 

assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em envelopes devidamente fechados, a proposta comercial 
e a documentação exigida para habilitação complementar das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. Os 
envelopes citados deverão ser previamente protocolizados no setor de protocolo desta prefeitura. 
9.2 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, somente serão admitidas as licitantes que apresentaram os seus envelopes nos 

termos do capítulo IV deste edital, não sendo admitidos proponentes retardatários, dando-se início ao certame com a abertura do 
envelope “A” Proposta de Preços. 
9.3 - Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar declaração (ANEXO V) dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
9.4 - A não apresentação da Declaração de cumprimento da Lei 10.520/02 , impede o licitante de participar nas demais 
fases do certame. (ANEXO V). 
9.5 - Logo após o Pregoeiro procederá a abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, POR 
PREÇO UNITÁRIO POR LOTE, considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no 
art. 4º, VIII, IX e X; 
9.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro. 
9.7 - Serão desclassificadas as propostas formuladas em desacordo com o exigido neste edital; 
9.8 - Serão avaliadas para fins de classificação da proposta as especificações, e outros exigidos, dos itens cotados pela empresa. 
9.9 -  As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que 

apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes.  
9.10 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a 

partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços.  
9.11 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais 

empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  
9.12 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a 

redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  
9.13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de 

lances. 
9.14 -  Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
9.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  
9.16 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por lote, decidindo motivadamente a 

respeito.  
9.17 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados, será aferido a partir dos preços de                                                           

mercado vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administração, que será juntada 
aos autos por ocasião do julgamento. 
9.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço por lote, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de 

seu autor. 
9.19- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e declarada 

vencedora do certame. 
9.20- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
9.21-  O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou 

inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer 
fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que 
desabonem a idoneidade do proponente; 
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9.22 - O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e 

sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

 
 

X – DA DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

10.1 – Os envelopes propostas serão abertos no horário estipulado no item 4.3 do presente edital, sendo que nessa oportunidade 

os licitantes deverão apresentar separadamente a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação (ANEXO VI), em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02. 
10.2 – Caso o licitante não se faça presente, deverá remeter em envelope apartado, envelope nº 3, que deverá trazer os 
seguintes dizeres "Prefeitura Municipal Marilândia  – Pregão nº 119/2018, Envelope DECLARAÇÃO", contando com os 
seguintes documentos: 
10.2.1 – comprovação que desenvolve as atividades, objeto desta licitação: 
a- Registro comercial, no caso de Microempreendedor individual; ou; 
b - Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou; 
c - Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e 

endereços dos diretores em exercício; ou; 
d - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e- Comprovante de compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio; subscrito pelos consorciados; 
e.1) Indicação da empresa líder do consórcio; 
10.2.3 - declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO VI), em cumprimento ao 

disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02. 
10.3 -  Para  a licitante ser enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno porte deverá apresentar a seguinte 
documentação, MEI esta isento. 
a) – Declaração expressa de que a empresa se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de no 

máximo 60 dias anterior, a realização da reunião de sessão de licitação, assinada pelo representante legal da empresa e pelo 
contador responsável pela contabilidade da mesma. 
b) - Certidão expedida pela Junta Comercial da região sede da empresa, demonstrando a situação de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Exigência baseada no Art. 8º da Instrução Normativa 103/2007 do Departamento 
Nacional do Comércio, esta que deverá ter sido emitida até 60 dias anteriores a data de realização da presente licitação; 
10.4 - As empresas, que não apresentarem a declaração (letra a) e a certidão (letra b) do item 10.3, não serão enquadradas 

com tal. 
 
 

XI – DOS RECURSOS 
 

11.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Pregão, decorrentes da aplicação das Leis nº. 10.520/02 e 

8.666/93 cabem: 
I - Recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Rescisão da ata, a que refere o inciso I do Art. 79, da Lei nº. 8.666/93. 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II – Representação, no prazo de 03 (três) dias corridos da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou da ata, 

que não caiba recurso hierárquico; 
11.2. A intimação dos atos referidos no item 11.1, alíneas "a", “b”, “c” e "d", , será feita através de publicação na imprensa oficial, 
salvo para os casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata. 
11.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do item 11.1, terá efeito suspensivo, podendo ao Ilm.º. Sr. Pregoeiro 

Oficial, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 
11.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias corridos. 
11.5. O recurso será dirigido à autoridade superior através da Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Pregão, que poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 dias corridos, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias corridos, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
11.6. Somente poderá interpor recurso, o representante legal da empresa ou pessoa que detenha poderes para tanto, devidamente 

comprovado através de instrumento procuratório público ou particular com firma reconhecida ou contrato social que credencie o 
peticionário/requisitante. 
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11.7. Os recursos interpostos sem fundamento, com fins de tumultuar, frustrar ou retardar o procedimento licitatório, serão 

encaminhados através de translado ao Ministério Público para oferecimento de denúncia contra o pseudo-recorrente, conforme 
disposto nos artigos 100 e 101 da Lei 8.666/93. 
11.8. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com mandato Procuratório, autenticados em Cartório, por 

Tabelião de Notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em publicação no órgão da imprensa na 
forma da Lei, para representar a empresa recorrente, com a devida qualificação da empresa e do representante. 
11.9- Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro, indicando os números do Pregão e do  Processo 

Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante, e ser protocolizadas no Protocolo Geral do Município de 
Marilândia, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e suas alterações. No 
mesmo momento deverá  ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante 
(por documento original ou cópia autenticada), bem como estatuto da empresa (Contrato Social); 
11.10- A não juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante (por documento 

original ou cópia autenticada), referida no item 11.9, implica na não aceitação do pedido de impugnação. 
11.11- Os pedidos de impugnação e recursos, interpostos fora dos prazos não serão reconhecidos. 

 
XII - FASE RECURSAL 

 
12.1- declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
12.2  - A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata. 
12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em Ata, importará a decadência do direito de recurso, 
conforme art. 4º, XX, da lei 10.520/2002; 
12.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
12.5 - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 
12.6 - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo 

definido em edital; e 
12.7 - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o 

disposto no inciso XVI do art.4º da Lei 10.520/2002, sendo convocado os licitantes subsequentes, para avaliação de proposta e 
habilitação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 

 
 

XIII –DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA 
 

13.1 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior para 

deliberação quanto à sua homologação do objeto da licitação caso ocorra recurso. 
13.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 
13.3 - Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados, serão convocados para assinarem a Ata de 

Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
13.4 – A convocação poderá ocorrer de forma verbal, pessoalmente, email ou por telefone. 
13.5 – Para fins de formalização da Ata de Registro de Preços, deverá ser respeitada e especificada a ordem de classificação do 

certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados. 
13.6 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei 

Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo ente promotor do certame. 

 
XIV - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
14.1 - O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, com vistas à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei 8.666/1.993 e suas alterações, e observado o 
seguinte: 
14.2 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada 

de documentos que comprovem a procedência do pedido. 
 

XV – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

15.1 – A Prefeitura Municipal de Marilândia, será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de 

registro de preços, indicando do fiscal Angelo Zago Junior. 
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XVI - DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

 
16.1. O vencedor ficará obrigado a entregar os produtos, nas condições contratadas com o Município de Marilândia, CONFORME 

da Ata de Registro de  Preço (Modelo Anexo VII) e recebimento da respectiva ordem de fornecimento que advém desta licitação. 
16.2 – O prazo para a retirada da Ordem de fornecimento, após a convocação, é de 02 (dois) dias úteis. 
16.3 – As Ordens de fornecimento, serão expedidas conforme necessidades das secretarias requerente. 
16.4 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não atender a 

exigência do item anterior (16.2), desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais Condições, não assinar a 
Ata de Registro de Preços ou deixar entregar os produtos, objeto desta licitação, sofrerá asassão prevista no art. 7º, da Lei nº 
10.520/02, além de ter sua Ata de Registro de Preços, cancelada. 

 
XVII - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 
17.1 - O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marilândia, diretamente pela Tesouraria 

ou através de depósito em conta corrente da(s) licitante(s) vencedora(s), em até 90 (noventa) dias contados da data da entrega 
do(s) documento(s) fiscal(is)/Notas Fiscais no protocolo geral, acompanhada da Notas atestadas por responsável pelo 
acompanhamento da entrega, que serão designados pela Secretaria requerente. 
17.2 - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada dos seguintes 

documentos, validos na data do protocolo das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os faturamentos, juntamente 
com o respectivo documento fiscal, e ainda, acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão anexados ao processo 
de pagamento: 
a) Certidões negativas de débitos atualizadas relativas à Fazenda Pública Municipal, Estadual, Federal conjunta com a 
União e perante a Justiça do Trabalho; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS. 
17.3 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a contratada para correção, ficando 

estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais 
devolvidos sem erros. 
17.4 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar 

o interesse do Município. 
17.5- É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente entrega dos bens. 
17.6 – Para a efetivação do pagamento a(s) licitante(s) deverá(ao) manter as mesmas condições previstas neste edital no que 

concerne a “Proposta de Preços” e a “Habilitação”. 
17.7 – A(s) vencedora(s) será(ao) responsável(is) pelo locação dos veículos, aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela 

PMM. 
 

XVIII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

18.1 – As despesas inerentes a esse pregão ocorrerão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de fornecimento. 
 

 
XIX – PENALIDADES E SANÇÕES 

 
19.1 - A inexecução da Ata, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a 

licitante, além das penalidades referidas no item anterior, a sanções e multas: 
a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 
b) Multas, obedecidos os seguintes limites: 
b.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Ata de registro de preços, por dia de atraso do início de sua 

execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 
obrigação assumida; 
b.2 – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o vigésimo dia de atraso, sobre o valor da Ordem de serviço/fornecimento, referente 

ao atraso; 
b.3 – 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de serviço/fornecimento, para atraso superior a 20 (vinte) dias; 
c) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

2 (dois) anos, quando se recusar a assinar o termo do contrato ou ata de registro de preços ou receber a nota de empenho;  
d) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior. 
19.2. A PMM aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil. 
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19.3 - A aplicação das sanções previstas neste item, não exclui a possibilidade da aplicação de outros, previstas na Lei Federal 

8.666/93, inclusive a responsabilidade da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causadores à Administração; 
19.4 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Marilândia, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da notificação enviada pela PMM. 
19.5 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em favor da licitante, sendo que, 

caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei; 
19.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis; 
19.7 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
19.8 – À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, bem 

como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preço/contrato ou 
retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da 
Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la. 
19.9 - É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea “d”, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 
atualizada.  
19.10 - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 19.1 alínea “D”, caberá pedido de reconsideração no prazo de 

10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.  
19.11 - Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

XX - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

 
20.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua 

assinatura, vedada a sua prorrogação. 
20.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos públicos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a sua 

vigência, desde que autorizado pelo Órgão Gerenciador indicado no item 20.1 e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante 
beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em conformidade com os critérios estabelecidos nos  § 3º e § 4º, artigo 22 do 
Decreto Federal nº. 9.488/2018. 

 
 

XXI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1 -  Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital e seus 
anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição. 
21.2 -  Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e que 
atendam as exigências deste edital. 
21.3 -  Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de 
participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93. 
21.4 -  Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece e aceita todas as condições estabelecidas no presente 
edital, e seus anexos. 
21.5 -  A Prefeitura Municipal de Marilândia, reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da 
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 
21.6 -  O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados; 
21.7 -  Todas as declarações, proposta e outros documentos necessários a participação da licitante, deverão ser assinados por 
responsável legal da empresa, devidamente comprovado através de documentos exigidos neste edital, sob pena de seu não 
credenciamento, sua desclassificação ou inabilitação. 
21.8 -  O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário. 
21.9 -  Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida 
competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta 
Prefeitura (Secretaria). 
21.10 -  Este Edital será regido pelas regras e princípios do direito público, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas 
alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 
21.11 -  O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
21.12 -  Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados pelo tel.: (27) 3724-2956, de 
segunda a sexta feira no horário de 11:00 às 17:00 horas no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
21.13 -  O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa 
para a Administração. 
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21.14 -  O presente Edital poderá ser retirado no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, no endereço já mencionado no 
preâmbulo deste edital, no horário de funcionamento do mesmo. 
21.15 -  Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  
ANEXO II – MODELO – MINUTA DE CREDENCIAMENTO;  
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, (CUMPRIMENTO DA LEI Nº. 

10.520/2002) 
ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
ANEXO VII – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO;  

 
 
 

Marilândia, ES, em  11 de dezembro  de 2018. 
 
 

 
Paulo Roberto  B. Bona 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1 - O Presente Termo tem por objeto a FORMALIZAÇÃO DE REGISTO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE LUMIÁRIAS E LÂMPADAS DE LED (Light Emiting Diode), BRAÇOS, conforme condições do Termo de Referência – 
Anexo I, e especificações do objeto – Anexo VII.  

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1 - A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-

se num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de 
pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem 
público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura.  

Considerando que, por ser o serviço de iluminação pública de interesse local, cabe à administração municipal realizar ações de 
investimentos iluminação pública, e assim como a implantação de novas tecnologias de iluminação como luminárias em LED, 
contribuindo com uma grande economia para o município e, também, com uma contribuição direta para o meio ambiente, pois 
esta tecnologia não utiliza na sua fabricação de metais pesados, altamente poluentes e nocivos aos seres humanos. 
Salientamos que, a simples substituição de luminárias comuns (vapor de mercúrio ou de sódio) por luminárias em LED de 
menor potência e igual luminância, encontra-se uma economia de energia na ordem de 50% a 60% (cinquenta a sessenta por 
cento), pois 01 Watt em uma luminária comum consome 03 vezes mais que 01 Watt de uma luminária em LED. Sendo assim, a 
iluminação em LED tem como idéia principal a redução dos custos de energia, outro benefício rela é a redução dos custos de 
manutenção, pois estas luminárias possuem um período de vida útil muito maior (comparativo: Vapor de Sódio e Mercúrio 
possuem uma vida útil estimada em 8.000 a 10.000 horas, enquanto que as luminárias em LED possuem uma vida útil média 
de 50.000 a 100.000). 

A necessidade de substituição do sistema de iluminação de rua, atualmente composto por lâmpadas de vapor de sódio, vapor 
de mercúrio, vapor metálico por lâmpadas com tecnologia LED (Light Emiting Diode), vem de encontro às necessidades do 
município e objetiva maior eficiência energética, redução do consumo de energia elétrica e economicidade.   

3 - DA JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1 - Diante de tantas dificuldades do Gestor Público, é importante buscar as soluções para a organização e planejamento que 

se adequem à legislação e que possibilitem a melhoria da logística de aquisição de bens e serviços no serviço público, aliada à 
redução dos custos dos seus estoques. 
 
3.2 - Assim, o Sistema de Registro de Preços permite implementar essa redução de custos por meio de procedimentos próprios 

e controle informatizado sobre as aquisições. Viabiliza-se, assim, uma espécie de “almoxarifado virtual” onde serão efetuados 
estoques de bens e serviços sem a necessidade de armazenagem e o consequente pagamento. O pagamento somente ocorre 
no momento da efetiva entrega do bem ou serviço. 
 
3.3 - Desta forma, há uma série de vantagens para a aquisição dos equipamentos pelo Sistema de Registro de Preços, dentre 

elas: 
 
• É formalizado apenas um termo de compromisso para a contratação futura por meio da Ata de Registro de Preços; 
• A contratação ocorre quando surgir a necessidade de aquisição dos bens e serviços para o consumo; 
• A legislação não obriga a aquisição da totalidade dos bens/serviços estimados na licitação; 
• Há uma otimização/redução dos estoques e contratações com a consequente redução de custos de armazenamento; 
• Após a assinatura da ata as contratações são realizadas num tempo muito menor. 
 
3.4 - Desta forma, há vantagens para a Administração utilizar o SRP na presente aquisição, tendo em vista tratar-se de um 

procedimento para uma futura aquisição de materiais, por meio de licitação em que as empresas vencedoras assumem o 
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compromisso de fornecer e instalalar materiais a preços e prazos registrados em uma ata específica. 
 

4 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
4.1 - Sugerimos a modalidade Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços, cujo critério de seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração determine que, seja o vencedor do certame o licitante, onde na fase final de habilitação, o 
mesmo comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para o fornecimento do objeto e que 
apresente a proposta mais vantajosa para a administração, de acordo com as especificações do edital. O Pregão Presencial 
com Sistema de Registro de Preços será realizado conforme disposições estabelecidas na Lei nº 10.520/02, de 17 de julho 

de 2002; na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 
e suas alterações. 
 
4.2 - O presente Termo de Referência está em concordância com o Decreto Lei nº 7.892/13 e alterado pelo Decreto Lei nº 

9.488/2018, onde: 
“§ 3º  As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

§ 4º  O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.” 
 
 
5 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 - A presente contratação tem amparo nas Leis Federais nº 10.520/2.002 e 8.666/1.993 e suas alterações. 
5.2 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por menor preço unitário por lote, nos termos 

do artigo 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93. 
 

6 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1– Comprovação de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou 
sociedade empresária;  
6.1.2– Comprovante de inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedades civis; 
6.1.3 – Ato constitutivo, estatuto social, contrato social e posteriores alterações contratuais ou sua consolidação, devidamente 
registradas na Junta Comercial e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, acompanhado da ata de eleição de sua 
atual administração, registrados e publicados; 
6.1.4- Comprovante de compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio; subscrito pelos consorciados; 
6.1.4. a) Indicação da empresa líder do consórcio; 
6.1.5 - Cédula de identidade dos diretores e/ou sócio; 
6.1.6 – Cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente a eleição ou mandato dos 
atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 
6.404/76 e suas alterações, no caso de sociedades anônimas; 
6.1.7 – Documentos que indiquem os atuais responsáveis pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em 
vigor, no caso das demais sociedades; 
6.18 – Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, no caso de empresas estrangeiras. 
 

7 – REGULARIDADE FISCAL 

7.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), relativo ao domicilio ou 
sede da empresa-licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e devendo ser compatível com o objeto do certame; 
7.2– Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal – CEF; 
7.3– Prova de Regularidade para com as fazendas: Federal, Estadual e Municipal da seguinte forma: 
7.3.1– Fazenda Municipal: Certidão de Regularidade do Município sede ou do domicilio da licitante; 
7.3.2– Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos relativo ao ICMS, acompanhada da Certidão da Dívida Ativa; 
7.3.3– Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal. 
7.4 - Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho nos termo da Lei n.º 

12.440/2011. 
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8 – HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

8.1. Registro ou Inscrição, acompanhados da prova de regularidade da empresa e do responsável técnico, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, inclusive com 
habilitação para registro de execução do objeto deste Edital, dentro do prazo de vigência;  
 
8.2. Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro ou por contrato de prestação de serviços, na data prevista para 
recebimento dos envelopes, Engenheiro Eletricista e/ou profissional com atribuições compatíveis a execução do objeto desta 
licitação, na forma da legislação em vigor; 
 
8.3- Atestado de Capacidade Técnica (acervo) fornecido por Pessoa(s) Jurídica(s) de Direito Público ou Privado, devidamente 

certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura– CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), que comprove ter o Licitante em seu quadro permanente técnico(s) de nível superior, com experiência prévia na 
execução da obra e serviços, de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação, onde este serão comprovados atraves dos acervos que contenham:  

a - Fornecimento e Instalação de luminárias de LED; 

b -Instalação de luminárias em postes, com altura mínima de 10 metros; 

8.4 - O(s) atestado(s) só será(ao) aceito(s) se o(s) profissional(is) em pauta possuir(em) vínculo empregatício ou contrato de 

prestação de serviço, com a empresa. 

8.5 - Comprovação de vinculo empregatício entre(s) Responsável(is) Técnico(s) e a empresa licitante, exigido no item 8.2 será 
comprovado, através da apresentação dos seguintes documentos: 

I – Contrato Social, em caso de sócio, ou; 

II – Contrato de Prestação de Serviços, com firma reconhecida em cartório, vigente (s) na abertura do certame licitatório, ou; 

III – Carteira de Trabalho – CTPS, cópia das paginas de identificação do empregado e dados cadastrais e página da assinatura 
da carteira, pela empresa licitante e Folha/Ficha do Registro de Empregados, referente à contratação do profissional;   

8.5 –a) .Quando se tratar de contrato a comprovação do vínculo deverá ser feita através de cópia do contrato de prestação de 
serviços, o nome do profissional deverá constar na Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Profissional. 

8.6- A contratada deverá estar devidamente cadastrada na concessionária de energia elétrica local, devendo o mesmo ser 
comprovado mediante Termo de Credenciamento ou documento equivalente, emitido pelo setor de segurança do trabalho da 
concessionária de distribuição de energia elétrica no Município de Marilandia-ES informando que o licitante está autorizado e 
tem plenas condições de executar o objeto do referido na licitação: 

a - O Termo de Credenciamento mencionado somente será exigido do licitante vencedor, no ato da contratação, portanto a falta 

desse documento não ensejará a INABILITAÇÃO do licitante, porém a sua falta impedirá a assinatura da Ata de Registro de 
Preços. 
 
8.7 - O licitante deverá apresentar, junto com a documentação de habilitação o atestado de visita técnica, ou Apresentar 

declaração que conhece o local onde será executada os serviços. 
 

9– HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
9.1- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já exigíveis, certificados por 

contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e 
registro no órgão competente, mencionando, expressamente, o numero do "Livro Diário" e folha em que cada balanço se acha 
regularmente transcrito. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão comprovar a boa situação financeira da 
licitante, sendo vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

9.2 - As licitantes com menos de 1 (um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior ao da realização da licitação, 
autenticado por profissional credenciado na forma exigida  na aliena 9.3. 
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9.3 -  As demais empresas deverão apresentar o Balanço e a DRE, certificado por Contador inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade - CRC, no qual estejam mencionados expressamente o Termo de Abertura e Encerramento, o número das folhas 
do “Livro Diário” em que o Balanço e a DRE se achem regularmente transcritos, devendo as páginas estarem devidamente 
autenticadas pela Junta Comercial. 

 
9.4 - Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador e o representante legal da licitante. 

 
9.5- O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicado no "Diário Oficial". 

9.6 – Apresentar Planilha demonstrativa dos índices contábeis, assinada por profissional habilitado(sócio ou pessoas com 
poderes) e responsável pela contabilidade da empresa, as duas assinaturas deverão estar com  firma reconhecida em cartório, 
devendo índices alcançar os seguintes indicadores: 
 

 Índice de Liquidez Corrente: AC/PC = maior ou igual a 1,00 

 Índice de Liquidez Geral: AC+RLP = maior ou igual a 1,00 

                                              PC+PNC 

 Índice de Solvência Geral:  __AT__= maior ou igual a 1,00 

                                                 PC+PNC        

 

onde, 

ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

ILG = Índice de Liquidez Geral; 

GE = Grau de Endividamento; 

AC = Ativo Circulante; 

PC = Passivo Circulante; 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 

PNC = Passivo Não Circulante; 

AT = Ativo Total; 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida. 

9.6.1) - Os licitantes que apresentarem resultado incompatível, em qualquer dos índices referidos ACIMA, quando de suas 

habilitações deverão apresentar garantia, na forma dos §  3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93, como exigência imprescindível para 
sua classificação:  
a) - A prestação de garantia na forma do § 1º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93, a importância correspondente a 1% (um por cento) 

do valor total de sua proposta primária; 
 
9.7 -  Comprovar Capital Social equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para contratação, conforme determina a 

Lei 8.666/93, por meio de certidão da Junta Comercial ou órgão equivalente, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta, através de índices oficiais; 
a) -  Quando forem consórcios participantes, a quantitatido exigido no item 9.7 – será o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 
9.8 - Certidão negativa de Falência ou recuperação judicial, expedidas pelos cartórios distribuidores da sede da Licitante emitida 
até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação; 
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9.9 - Certificado de Regularidade Profissional do contador ou técnico em contabilidade responsável pela contabilidade da 

empresa devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado sede da empresa dentro do seu prazo de 
validade. 

10 – DOCUMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DO OBJETO A SERE M APRESENTADOS JUNTO A PROPOSTA DE 
PREÇOS 

 
10.1. Apresentar relatórios dos ensaios abaixo, emitidos em laboratórios nacionais ou internacionais, para cada modelo de 
luninária ofertada, para verificação da qualidade das mesmas, a fim de comprovar que atendem à especificação exigidas pela 
Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob nº CRL 0377, para os ensaios abaixo: 
 
a. Potência da luminária (W);  
b. Tensão de alimentação da luminária (V);  
c. Corrente de alimentação da luminária (A);  
d. Fator de potência;  
e. Distorção de harmônica total (THD);  
f. Fluxo luminoso da luminária (lm);  
g. Eficiência luminosa total;  
h. Temperatura de cor;  
i. Índice de reprodução de cor;  
j. Curvas de distribuição fotométrica;  
l. Potência do driver (W);  
m. IESNA LM-79-08. 
 
10.3 - Fica também obrigado à apresentação de Ficha Técnica ou Página de Catálogo do produto ofertado, onde constem as 

seguintes características do produto: potências, eficiência luminosa do led e da luminária, tensão de trabalho, fator de potência, 

distorção harmônica, vida útil do equipamento. 

10.4 - A Proposta deverá vir acompanhada de Declaração de Garantia do Fabricante e conter prazo de garantia não inferior a 

60 (sessenta) meses contra qualquer defeito de fabricação dos equipamentos e seus acessórios, cantados da data de sua 
instalação. 
 

Obs.: Todos os documentos aqui solicitados que estiverem redigidos em língua estrangeira deverão, obrigatoriamente, ser 

entregues acompanhados de sua tradução juramentada para a língua portuguesa, sob pena de desclassificação, caso assim 

não estejam. 

 
11. DAS ENTREGAS E INSTALAÇÕES 

11.1- Os materiais licitados deverão ser entregues e instalados, em locais especificados pela Secretaria, em conformidade com 

as especificações e quantidades descritas na ordem de fornecimento/serviços; 

11.2 – O prazo de entrega e instalação dos produtos será de no máximo 15 (quinze) dias corridos após a assinatura da ordem 

de fornecimento/serviço.  

11.3- Por ocasião da instalação, o fiscal do contrato terá prazo de 05 (cinco) dias para realização da entrega definitiva, e se 

manifestar quanto a possíveis irregularidades durante a conferência da instalação, caso seja detectado que os materiais não 
atendem às especificações técnicas do objeto licitado,  poderá o setor responsável rejeitá-los, integralmente ou em parte, 
obrigando-se a Licitante a providenciar a substituição dos produtos instalados não aceitos, no prazo de 02 (dois) dias, contados 
da notificação. O transporte e carregamento dos produtos não aceitos serão feitos pelo fornecedor. 

11.4 - Em caso de instalação de produto em desacordo com o solicitado, a licitante deverá substituir integralmente o quantitativo 

reprovado, correndo por sua conta todas as despesas de devolução e reposição. 

11.5 - Os prazos bem como as condições de entrega e instalação, deverão ser rigorosamente respeitados por parte do licitante 
vencedor, sob pena de perda do direito, condicionando assim à Prefeitura a promover o cancelamento da ordem de 
fornecimento/serviço em favor da empresa vencedora, sem qualquer indenização, dando condições ao segundo colocado para 
no caso de aceitação das mesmas condições preestabelecidas, promover a entrega e instalação. 
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11.6 – A troca de marca, só poderá ocorrer, caso a empresa apresente justificativa da indústria, da não fabricação dos materiais 
ou falta de matéria prima. 

11.7 – Entregar os itens objeto desta licitado com garantia mínima de 60 (sessenta) meses, a contar da data de instalação.  

 
11.8. O atendimento dos níveis de iluminância média e uniformidade média mínima da iluminação estabelecidos na Norma 
ABNT NBR-5101 de 2012 é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que estará obrigada a substituir as luminárias, 
quando necessário, sem ônus para o Município.  

12. GARANTIA  

12.1. Todos os componentes das luminárias deverão ter garantia de 60 (sessenta) meses contra quaisquer defeitos de 
fabricação, a contar de seu recebimento, independentemente da data de fabricação, não estando coberto por mau uso ou 
manuseio, como também acidentes, vandalismo e danificados por ação climática.  

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

13.1. Entregar e instalar as luminárias conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta; 

13.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração;  

13.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de 
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros;  

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as 
normas e determinações em vigor;  

13.5. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  

13.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;  

13.7. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta 
do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;  

13.8. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão-de-obra oferecida 
para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;  

13.9. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de trabalho, em finais de 
semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;  

13.10. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações 
previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos 
empregados colocados à disposição da Contratante;  

13.11. Não permitir a utilização do trabalho do menor;  

13.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

13.13. Fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos 
serviços, além de implantação de possíveis equipamentos de proteção coletiva (EPC), fins de minimizar ruídos; e  
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13.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente e submeter-se à fiscalização 
dessa Secretaria, através do fiscal de contrato, que acompanhará a entrega, orientando, supervisionando e intervindo com a 
finalidade exclusiva do interesse público. 

13.13. Providenciar a entrega e instalação dos produtos nos quantitativos estipulados em cada solicitação de fornecimento, no    
prazo máximo de 15 (quinze) dias, da assinatura da ordem de fornecimento/serviço. 

13.14 . Entregar os produtos de boa qualidade, bom estado de conservação. 

13.15. Arcar com todas as despesas de transporte descarregamento e entrega das mercadorias. 

13.16. Atender somente as solicitações realizadas por servidores responsáveis e devidamente identificados pelas Secretarias 
requerentes. 

13.17. Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto licitado, em que se verificarem defeitos ou incorreções. 

13.18. Entregar os itens objeto desta licitado deverá com garantia mínima de 60 (sessenta) meses, a contar da data de 

entrega.  
 
13.19. A empresa licitante se responsabilizará pela guarda e descarte, de todos os materiais substituídos e retirados do parque 
de iluminação pública do município; 

13.20. Em caso de apresentação de defeito no produto licitado, durante o período de garantia, todas as despesas para o 
conserto ou substituição do produto correrão por conta da licitante, inclusive despesas com frete, sem qualquer ônus para o 
município. 
 
13.21 – Caso seja um consórcio vencedor do certame,  o mesmo fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do artigo 33, da Lei 8.666/93. 
 
 
 
14 MATERIAIS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:  

14.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA, fornecer os materiais e acessórios de instalação das luminárias por ela 
propostas: fitas, adaptadores, peças metálicas, cinta para poste-tipo circular, suporte para luminárias em topo de poste, 
conectores e arruelas entre outros. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

15.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar e instalar os produtos, de acordo com as 
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;  

15.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
termos de sua proposta;  

15.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas 
pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

15.4. Responsabilizar-se pela reposição de qualquer dos equipamentos, acessórios ou materiais, instalados ou estocados, que 
venham a ser furtados, roubados ou danificados por atos de vandalismo, tenham ou não sido instalados no parque de 
iluminação; e  

15.5. A entrega e instalação deverá ser executados pela CONTRATADA segundo os padrões e requisitos previstos nas normas 
vigentes no Município, ABNT e INMETRO, bem como as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e normas de Trânsito;  

15.6. Indicar formalmente um fiscal para o contrato da Ata de Registro de Preços, com amplo conhecimento sobre o objeto do 
licitado; 
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15.7. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública 
do Município, tais como manuais de fornecedores, plantas, catálogos, etc., necessários à entrega/execução; 

15.8. Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços contratados;  

15.9. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o controle do 
Município e onde se encontrem instalados os equipamentos a serem substituídos;  

15.10. Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem estar de comum acordo com a 
CONTRATADA, informando aos usuários dos serviços de Iluminação Pública sobre as obrigações e os limites contratuais de 
modo a bem caracterizar a ação da CONTRATADA.  

15.11. Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que 
exigem providências corretivas. 
 
15.12. Providenciar os pagamentos à licitante mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos 
prazos fixados. 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA 

16.1 - A inexecução da Ata, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a 

licitante, além das penalidades referidas no item anterior, a sanções e multas: 

a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 

b) Multas, obedecidos os seguintes limites:  

b.1– 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta vencida, caso o adjudicatário não compareça para firmar o 
contrato/Ata, no prazo estabelecido no edital; 

b.2 –1% (um  por cento) ao dia, até o vigésimo dia de atraso, sobre o valor da Ordem de Fornecimento/serviço em caso de 
atraso na entrega ou execução;  

b.3 – 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/serviço, para atraso superior a 20 (vinte) dias;  

c) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos;  

d) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

e) Caso o adjudicatário, não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido no edital, aplicar-se-á o previsto nos 
incisos XXIII c/c XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem, em 
função do seu descumprimento. 

16.2. A PMM aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil. 

16.3 - A aplicação das sanções previstas neste item, não exclui a possibilidade da aplicação de outros, previstas na Lei Federal 
8.666/93, inclusive a responsabilidade da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causadores à Administração; 

16.4 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Marilandia-ES, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela PMM. 

16.5 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em favor da licitante, sendo que, 
caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei; 
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16.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo 
de outras medidas cabíveis; 

16.7 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

16.8 – À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, 
bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de 
preço/contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos 
artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la. 

16.9 - É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea “d”, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO), de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 
8.666/93 atualizada.  

16.10 - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 16.1 alínea “D”, caberá pedido de reconsideração no prazo 
de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.  

16.11 - Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

17. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

17.1- A fiscalização da Ata ou do contrato a ser firmado ficará a cargo do Sr. Angelo Zago Junior. 

 
18– DOS RECURSO ORÇAMENTÁRIOS 

 

A referida contratação se dará através da dotação orçamentária 000808.257520013.3.005.44905100000. 

 

Obs.: As Exigências Técnicas, contidas neste Termo de Referência - DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA OS 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ELÉTRICOS, justificam-se pela necessidade de garantia à Administração Pública de uma 

aquisição de qualidade com a máxima observância ao conjunto dos princípios legais que norteiam o procedimento licitatório (de 

acordo com o art. 30, Inciso I, § 8º e § 9º da Lei 8.666/93). Estas exigências têm a intenção de resguardar a Administração de 

adquirir produtos de baixa qualidade, de adquirir produtos que não possuam garantia e assistência técnica local e/ou fixada em 

nosso país para que, diante de possíveis problemas técnicos, possa-se realizar as devidas regularizações e trocas dos produtos 

em desacordo com as normas técnicas vigentes e em descumprimento ao exigido no Edital e Anexos. Neste sentido, a 

Administração, em respeito ao princípio da Eficiência, procura através das certificações e exigências acima, se resguardar que 

a busca por economicidade e luminosidade na aquisição deste tipo de luminária não esteja atrelada somente ao baixo custo de 

aquisição (disputa dos concorrentes por menor preço), mas que as especificações contidas neste documento garantam à 

mesma, uma aquisição dentro dos parâmetros técnicos e qualitativos para a maximização e eficientização que se busca ao 

empregar recursos públicos em favor da municipalidade. 

 

 
Marilandia-ES, 13 de novembro de 2018. 

 
 
 

Emilio Gava 
Responsável pela elaboração do termo de referência. 
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          ANEXO II 
 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

Marilândia,  .....de ........... de 201x 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de xxxxxxx 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão nº xx/201x 

 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa ..............................................., inscrita no CNPJ 
sob o nº ................................................  vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª) 
............................................................., portador de identidade nº ................ inscrito no CIC nº ............................ é pessoa 
autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo 
para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes 
ao certame. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx 

 

______________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 

(Razão social e CNPJ da proponente) 
(CNPJ da proponente) 
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ANEXO III 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

Razão Social da Licitante 

Processo Administrativo nº xxx/xx (número e ano) 

Edital de Pregão Presencial nº xxx/xx (número/ano) 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº 

xxx/xx (número/ano), instaurado por essa Prefeitura Municipal, que junto à empresa xxxxxxxxxxxxxx, localizada à xxxxxxxxxxxxxx, 

na cidade de xxxxxxxxxxxxxx, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei. 

 

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx 

 

______________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 

(Razão social e CNPJ da proponente) 
(CNPJ da proponente) 
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ANEXO IV 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 

Razão Social da Licitante 

Processo Administrativo nº xxx/xx (número e ano) 

Edital de Pregão Presencial nº xxx/xx (número/ano) 

 

Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal. 

 
 
 

Empresa ______________________________ estabelecida na _____________________________, devidamente inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº. ______________________, tendo por seu representante legal o (a) Sr. (a) _______________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº. _______________________ expedida pelo ______________________ e CPF/MF nº. 

______________________, DECLARA, sob as penas da Lei que nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenha trabalho 

noturno perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, a não ser que seja contratado na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (conforme a Lei nº 9.854, de 27/10/99). 

 

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 

(Razão social e CNPJ da proponente) 
(CNPJ da proponente) 
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ANEXO V 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO (CUMPRIMENTO DA Lei nº. 10.520/2002) 
 

Razão Social da Licitante 

Processo Administrativo nº xxx/xx (número e ano) 

Edital de Pregão Presencial nº xxx/xx (número/ano)  

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº xxx/xxx, por seu representante legal, 
declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em referencia. 

 

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx 

 

______________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável pela empresa) 

(CPF do responsável pela empresa) 

(Razão social e CNPJ da proponente) 
(CNPJ da proponente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 

Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – Marilândia - ES 
Telefone: (27) 3724-2956 

E-mail.:marilandialicitacoes@gmail.com 

 

 

ANEXO VI 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/201x. 
 

PREÂMBULO 

Aos ______ dias do mês de _______ do ano de dois mil e dezessete, o Município de Marilândia/ES, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob o N° 27.744.176/0001-04 com sede na Rua Ângela Savergnini, 93 – Centro - CEP 29.725-000 – 

Marilândia - ES, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, representado pelo  PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 

GEDER CAMATA, RESOLVE registrar os preços da empresa ----------------------,  inscrita no CNPJ (MF) Nº. -------------, Inscrição 

Estadual Nº. ______________, com sede na -------------------------------------, Bairro: --------------------------------, Município de ----------

-----------, Estado de ------------------ - CEP Nº. -------------- - Telefone: (DDD) ---------------------------- representada pelo (a)--------------

---------, portador do RG ----------------- e CPF ---------------, nas quantidades e especificações estimadas, de acordo com a 

classificação por lote atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 

Preços nº xx/201x, Pregão Presencial nº xx/201x e Processo nº xx/201x, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 

nº. 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1- A presente Ata tem por objeto o FORMALIZAÇÃO DE REGISTO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
LUMIÁRIAS E LÂMPADAS DE LED (Light Emiting Diode), BRAÇOS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços da proposta vencedora (escrita) e do Anexo I desta Ata, e nele estão 

inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer 
despesas inerentes à compra.  
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.  
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, exceto em 

seu quantitativo mínimo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
3.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais. 
3.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro da Ata de 

Registro de Preços, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 
3.3 – Caso ocorra à variação nos preços, a detentora da Ata de Registro de Preços deverá solicitar formalmente a 

PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 
 
CLÁUSULA QUARTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS OU RECISÃO 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando a DETENTORA DA ATA: 
a) - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
b) - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, 

sem justificativa aceitável; 
c) - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos  praticados no mercado; 
d) - Incorrer em inexecução total ou parcial da ata decorrente do registro de preços; 
4.1.2 – Pela DETENTORA DA ATA, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso 

fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será 

formalizado por decisão da autoridade competente. 
4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela 

ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste 
instrumento. 
4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento ao DETENTORA DA ATA, mediante o envio de 

correspondência, com aviso de recebimento. 
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA ATA, a comunicação será efetivada 

através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente 
ao da publicação. 
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4.5 - A solicitação, pela DETENTORA DA ATA, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão 
da Administração. 
4.6  - A rescisão da Ata poderá ocorrer também, nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no 

que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marilândia, diretamente pela 

Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da(s) licitante(s) vencedora(s), em até 90 (noventa) dias contados da data 
da entrega do(s) documento(s) fiscal(is)/Notas Fiscais no protocolo geral, acompanhada da liquidação, a qual será emitida pelo 
Fiscal de Contrato. 
5.2 - O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia autenticada dos seguintes 

documentos, validos na data do protocolo das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os faturamentos, 
juntamente com o respectivo documento fiscal, e ainda, acompanhada de requerimento de pagamento, os quais serão 
anexados ao processo de pagamento: 
a)-Certidões negativas de débitos atualizadas relativas à Fazenda Pública Municipal, Estadual, Federal conjunta com a 
União e perante a Justiça do Trabalho; 
b)-Certificado de Regularidade do FGTS. 
5.3 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a contratada para correção, 

ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da apresentação dos 
documentos fiscais devolvidos sem erros. 
5.4 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam de qualquer forma, 

prejudicar o interesse do Município. 
5.5- É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente entrega dos bens. 
5.6 – Para a efetivação do pagamento a(s) licitante(s) deverá(ao) manter as mesmas condições previstas neste edital no que 

concerne a “Proposta de Preços” e a “Habilitação”. 
5.7 – A(s) vencedora(s) será(ao) responsável(is) pela execução dos serviços, aos preços unitários por ela propostos e aceitos 

pela PMM. 
 
CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12(doze) meses, contado do dia posterior à data de sua 

assinatura, vedada a sua prorrogação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 – As despesas inerentes a esse pregão ocorrerão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades 

da administração direta e indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de 
fornecimento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 
8.1. O CONTRATADO ficará obrigado a entregar os produtos, nas condições contratadas com o Município de Marilândia, 

CONFORME da Ata de Registro de  Preço e recebimento da respectiva ordem de serviço que advém desta licitação. 
8.2 – O prazo para a retirada da Ordem de fornecimento, após a convocação, é de 02 (dois) dias úteis. 
8.3 – As Ordens de fornecimento, serão expedidas conforme necessidades das secretarias requerente. 
8.4 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não 

atender a exigência do item anterior (8.2), desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais Condições, não 
assinar a Ata de Registro de Preços ou deixar entregar os produtos, objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 7º, da 
Lei nº 10.520/02, além de ter sua Ata de Registro de Preços, cancelada. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ENTREGAS 
9.1- Os materiais licitados deverão ser entregues e instalados, em locais especificados pela Secretaria, em conformidade com 

as especificações e quantidades descritas na ordem de fornecimento/serviços; 
9.2 – O prazo de entrega e instalação dos produtos será de no máximo 15 (quinze) dias corridos após a assinatura da ordem de 

fornecimento/serviço.  
9.3- Por ocasião da instalação, o fiscal do contrato terá prazo de 05 (cinco) dias para realização da entrega definitiva, e se 

manifestar quanto a possíveis irregularidades durante a conferência da instalação, caso seja detectado que os materiais não 
atendem às especificações técnicas do objeto licitado,  poderá o setor responsável rejeitá-los, integralmente ou em parte, 
obrigando-se a Licitante a providenciar a substituição dos produtos instalados não aceitos, no prazo de 02 (dois) dias, contados 
da notificação. O transporte e carregamento dos produtos não aceitos serão feitos pelo fornecedor. 
9.4 - Em caso de instalação de produto em desacordo com o solicitado, a licitante deverá substituir integralmente o quantitativo 

reprovado, correndo por sua conta todas as despesas de devolução e reposição. 
9.5 - Os prazos bem como as condições de entrega e instalação, deverão ser rigorosamente respeitados por parte do licitante 

vencedor, sob pena de perda do direito, condicionando assim à Prefeitura a promover o cancelamento da ordem de 
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fornecimento/serviço em favor da empresa vencedora, sem qualquer indenização, dando condições ao segundo colocado para 
no caso de aceitação das mesmas condições preestabelecidas, promover a entrega e instalação. 
9.6 – A troca de marca, só poderá ocorrer, caso a empresa apresente justificativa da indústria, da não fabricação dos materiais 

ou falta de matéria prima. 
9.7 – Entregar os itens objeto desta licitado com garantia mínima de 60 (sessenta) meses, a contar da data de instalação.  
9.8 - O atendimento dos níveis de iluminância média e uniformidade média mínima da iluminação estabelecidos na Norma 

ABNT NBR-5101 de 2012 é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que estará obrigada a substituir as luminárias, 
quando necessário, sem ônus para o Município.  
9.9 - Todos os componentes das luminárias deverão ter garantia de 60 (sessenta) meses contra quaisquer defeitos de 

fabricação, a contar de seu recebimento, independentemente da data de fabricação, não estando coberto por mau uso ou 
manuseio, como também acidentes, vandalismo e danificados por ação climática.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA DENTENTORA DA ATA 

10.1. Entregar e instalar as luminárias conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta; 
10.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração;  
10.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de 
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros;  
10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as 
normas e determinações em vigor;  
10.5. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  
10.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;  
10.7. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta 
do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;  
10.8. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão-de-obra oferecida 
para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;  
10.9. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de trabalho, em finais de 
semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;  
10.10. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações 
previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos 
empregados colocados à disposição da Contratante;  
10.11. Não permitir a utilização do trabalho do menor;  
10.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
10.13. Fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos 
serviços, além de implantação de possíveis equipamentos de proteção coletiva (EPC), fins de minimizar ruídos; e  
10.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente e submeter-se à fiscalização 
dessa Secretaria, através do fiscal de contrato, que acompanhará a entrega, orientando, supervisionando e intervindo com a 
finalidade exclusiva do interesse público. 
10.13. Providenciar a entrega e instalação dos produtos nos quantitativos estipulados em cada solicitação de fornecimento, no    
prazo máximo de 15 (quinze) dias, da assinatura da ordem de fornecimento/serviço. 
10.14 . Entregar os produtos de boa qualidade, bom estado de conservação. 
10.15. Arcar com todas as despesas de transporte descarregamento e entrega das mercadorias. 
10.16. Atender somente as solicitações realizadas por servidores responsáveis e devidamente identificados pelas Secretarias 
requerentes. 
10.17. Substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto licitado, em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
10.18. Entregar os itens objeto desta licitado deverá com garantia mínima de 60 (sessenta) meses, a contar da data de 

entrega.  
10.19. A empresa licitante se responsabilizará pela guarda e descarte, de todos os materiais substituídos e retirados do parque 
de iluminação pública do município; 
10.20. Em caso de apresentação de defeito no produto licitado, durante o período de garantia, todas as despesas para o 
conserto ou substituição do produto correrão por conta da licitante, inclusive despesas com frete, sem qualquer ônus para o 
município. 
10.21 – Caso seja um consórcio vencedor do certame,  o mesmo fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do artigo 33, da Lei 8.666/93. 
10.22. Será de responsabilidade da CONTRATADA, fornecer os materiais e acessórios de instalação das luminárias por ela 
propostas: fitas, adaptadores, peças metálicas, cinta para poste-tipo circular, suporte para luminárias em topo de poste, 
conectores e arruelas entre outros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
11.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar e instalar os produtos, de acordo com as 

determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;  
11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

termos de sua proposta;  
11.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas 

pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
11.4. Responsabilizar-se pela reposição de qualquer dos equipamentos, acessórios ou materiais, instalados ou estocados, que 

venham a ser furtados, roubados ou danificados por atos de vandalismo, tenham ou não sido instalados no parque de 
iluminação; e  
11.5. A entrega e instalação deverá ser executados pela CONTRATADA segundo os padrões e requisitos previstos nas normas 

vigentes no Município, ABNT e INMETRO, bem como as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e normas de Trânsito;  
11.6. Indicar formalmente um fiscal para o contrato da Ata de Registro de Preços, com amplo conhecimento sobre o objeto do 

licitado; 
11.7. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública 

do Município, tais como manuais de fornecedores, plantas, catálogos, etc., necessários à entrega/execução; 
11.8. Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços contratados;  
11.9. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o controle do 

Município e onde se encontrem instalados os equipamentos a serem substituídos;  
11.10. Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem estar de comum acordo com a 

CONTRATADA, informando aos usuários dos serviços de Iluminação Pública sobre as obrigações e os limites contratuais de 
modo a bem caracterizar a ação da CONTRATADA.  
11.11. Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que 

exigem providências corretivas. 
11.12. Providenciar os pagamentos à licitante mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos 

prazos fixados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA 
12.1 - A inexecução da Ata, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a 

licitante, além das penalidades referidas no item anterior, a sanções e multas: 
a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 
b) Multas, obedecidos os seguintes limites: 
b.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Ata de registro de preços, por dia de atraso do início de sua 

execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 
obrigação assumida; 
b.2 – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o vigésimo dia de atraso, sobre o valor da Ordem de serviço/fornecimento, 

referente ao atraso; 
b.3 – 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de serviço/fornecimento, para atraso superior a 20 (vinte) dias; 
c) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 

a 2 (dois) anos, quando se recusar a assinar o termo do contrato ou ata de registro de preços ou receber a nota de empenho;  
d) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 
12.2. A PMM aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das 

responsabilidades penal e civil. 
12.3 - A aplicação das sanções previstas neste item, não exclui a possibilidade da aplicação de outros, previstas na Lei Federal 

8.666/93, inclusive a responsabilidade da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causadores à Administração; 
12.4 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Marilândia, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

a contar da data do recebimento da notificação enviada pela PMM. 
12.5 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em favor da licitante, sendo que, 

caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei; 
12.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis; 
12.7 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
12.8 – À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de 
preço/contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos 
artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la. 
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12.9 - É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea “d”, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109, da 
Lei 8.666/93 atualizada.  
12.10 - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 12.1 alínea “D”, caberá pedido de reconsideração no prazo 

de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.  
12.11- Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
13.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei n

o
 

8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 – A Prefeitura Municipal de Marilândia, será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema 

de registro de preços, indicando do fiscal Agelo Zago Junior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUBCONTRATAÇÕES 

15.1 - A detentora da Ata não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto desta Ata, sem prévia 

autorização da PMM. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - ELEIÇÃO - Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o FORO da Comarca de 

Marilândia - ES. E, por estarem justos, combinados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme,  na 

presença das testemunhas abaixo assinadas.  

Marilândia, em __ de ______________ de 2018. 

 

_______________________________ 

GEDER CAMATA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

_______________________________ 

Sócio Administrador 

CONTRATADA 

 

_______________________________ 

Agelo Zago Junior FISCAL DA ATA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .................. 

 

ANEXO I da Ata de Registro de Preços 

 

 - A Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ............., celebrada entre a Prefeitura Municipal de 

Marilândia e a empresa ........................ , cujos preços estão a seguir registrados por lote, em face à realização do Pregão 

Presencial nº ............... 

 

Lote Especificação Unid Marca Qtd 
Mínima 

Qtd 
maxima 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 
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ANEXO VI 

PROCESSO N
o
 5860/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 119/2018 

 
Descrição do Objeto 

 

Lote Especificação 
Unid Quant 

Minima 
Quant 

Maxima  
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 

Fornecimento e instalação de luminária de Led (Light Emitting Diode) 
42W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 
em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso em 
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de 
refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da 
luminária; difusor em vidro temperado transparente; acabamento em pintura 
eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção contra radiação 
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver, placa de Led, 
conexões elétricas e protetor contra surto, instalados internamente à 
luminária, devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento 
com alça de fixação do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de 
ferramentas especiais, os componentem devem ser substituíveis; a 
luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o alojamento do driver deve 
possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com dupla separação do 
conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com filtros de alívio de 
pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 
62262, apresentando grau de resistência a impacto do conjunto de LED de 
no mínimo IK08; deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 
mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser 
feitos em aço inoxidável; a luminária deve possibilitar a instalação de relé 
fotoelétrico (ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 
360º de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de 
luz artificial, deverá possuir também tomada padrão NEMA 3 pinos. Deve 
ser resistente à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR15129 e 
possuir nível bolha para correta instalação. 
Características Elétricas: potência máxima de 42W, com leds de alta 
potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 4300lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima de 5 anos. 
- instalação inclusa. 

Unid 150 250 

  

2 
Fornecimento e instalação de luminária de Led (Light Emitting Diode) 
54W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 

Unid 500 800   
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em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso em 
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de 
refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da 
luminária; difusor em vidro temperado transparente; acabamento em pintura 
eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção contra radiação 
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver, placa de Led, 
conexões elétricas e protetor contra surto, instalados internamente à 
luminária, devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento 
com alça de fixação do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de 
ferramentas especiais, os componentem devem ser substituíveis; a 
luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o alojamento do driver deve 
possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com dupla separação do 
conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com filtros de alívio de 
pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 
62262, apresentando grau de resistência a impacto do conjunto de LED de 
no mínimo IK08; deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 
mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser 
feitos em aço inoxidável; a luminária deve possibilitar a instalação de relé 
fotoelétrico (ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 
360º de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de 
luz artificial, deverá possuir também tomada padrão NEMA 3 pinos. Deve 
ser resistente à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR15129 e 
possuir nível bolha para correta instalação. 
Características Elétricas: potência máxima de 54W, com leds de alta 
potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 5.500lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima de 5 anos. 
- instalação inclusa. 

3 

Fornecimento e instalação de luminária de Led (Light Emitting Diode) 
80W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 
em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso em 
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de 
refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da 
luminária; difusor em vidro temperado transparente; acabamento em pintura 
eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção contra radiação 
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver, placa de Led, 
conexões elétricas e protetor contra surto, instalados internamente à 
luminária, devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento 
com alça de fixação do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de 
ferramentas especiais, os componentem devem ser substituíveis; a 
luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o alojamento do driver deve 
possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com dupla separação do 

Unid 110 160 
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conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com filtros de alívio de 
pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 
62262, apresentando grau de resistência a impacto do conjunto de LED de 
no mínimo IK08; deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 
mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser 
feitos em aço inoxidável; a luminária deve possibilitar a instalação de relé 
fotoelétrico (ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 
360º de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de 
luz artificial, deverá possuir também tomada padrão NEMA 3 pinos. Deve 
ser resistente à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR15129 e 
possuir nível bolha para correta instalação. 
Características Elétricas: potência máxima de 80W, com leds de alta 
potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 8.650lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima de 5 anos. 
- instalação inclusa. 

4 

Fornecimento e instalação de luminária de Led (Light Emitting Diode) 
100W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 
em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso em 
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de 
refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da 
luminária; difusor em vidro temperado transparente; acabamento em pintura 
eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção contra radiação 
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver, placa de Led, 
conexões elétricas e protetor contra surto, instalados internamente à 
luminária, devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento 
com alça de fixação do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de 
ferramentas especiais, os componentem devem ser substituíveis; a 
luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o alojamento do driver deve 
possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com dupla separação do 
conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com filtros de alívio de 
pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 
62262, apresentando grau de resistência a impacto do conjunto de LED de 
no mínimo IK08; deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 
mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser 
feitos em aço inoxidável; a luminária deve possibilitar a instalação de relé 
fotoelétrico (ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 
360º de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de 
luz artificial, deverá possuir também tomada padrão NEMA 3 pinos. Deve 
ser resistente à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR15129 e 
possuir nível bolha para correta instalação. 
Características Elétricas: potência máxima de 100W, com leds de alta 

Unid 100 150 
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potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 10.000lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima de 5 anos. 
- instalação inclusa. 

5 

Fornecimento e instalação de luminária de Led (Light Emitting Diode) 
115W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 
em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso em 
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de 
refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da 
luminária; difusor em vidro temperado transparente; acabamento em pintura 
eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção contra radiação 
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver, placa de Led, 
conexões elétricas e protetor contra surto, instalados internamente à 
luminária, devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento 
com alça de fixação do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de 
ferramentas especiais, os componentem devem ser substituíveis; a 
luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o alojamento do driver deve 
possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com dupla separação do 
conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com filtros de alívio de 
pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 
62262, apresentando grau de resistência a impacto do conjunto de LED de 
no mínimo IK08; deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 
mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser 
feitos em aço inoxidável; a luminária deve possibilitar a instalação de relé 
fotoelétrico (ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 
360º de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de 
luz artificial, deverá possuir também tomada padrão NEMA 3 pinos. Deve 
ser resistente à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR15129 e 
possuir nível bolha para correta instalação. 
Características Elétricas: potência máxima de 115W, com leds de alta 
potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
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substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 11.920lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima de 5 anos. 
- instalação inclusa. 

6 

Fornecimento e instalação de luminária de Led (Light Emitting Diode) 
150W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 
em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso em 
conformidade com os requisitos da ABNT NBR 5101; sistema de 
refrigeração por aletas de dissipação de calor incorporadas ao corpo da 
luminária; difusor em vidro temperado transparente; acabamento em pintura 
eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção contra radiação 
ultravioleta; componentes funcionais, como o Led driver, placa de Led, 
conexões elétricas e protetor contra surto, instalados internamente à 
luminária, devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento 
com alça de fixação do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de 
ferramentas especiais, os componentem devem ser substituíveis; a 
luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o alojamento do driver deve 
possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com dupla separação do 
conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com filtros de alívio de 
pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo com a norma IEC 
62262, apresentando grau de resistência a impacto do conjunto de LED de 
no mínimo IK08; deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 
mm a 60,3 mm. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser 
feitos em aço inoxidável; a luminária deve possibilitar a instalação de relé 
fotoelétrico (ABNT NBR 5123) que permita o giro em torno de seu eixo de 
360º de forma a possibilitar a orientação do foto-sensor contra incidência de 
luz artificial, deverá possuir também tomada padrão NEMA 3 pinos. Deve 
ser resistente à força do vento, conforme previsto na ABNT NBR15129 e 
possuir nível bolha para correta instalação. 
Características Elétricas: potência máxima de 150W, com leds de alta 
potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 15.000lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
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conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima de 5 anos. 
- instalação inclusa. 

7 

Fornecimento e instalação de braço para iluminação pública. Material: 
tubo de aço carbono; altura de 1,20 m, avanço de 1,60 m, diâmetro externo: 
40 à 60,3 mm. Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, 
conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar 
imperfeições ou achatamento devendo ser isenta de rebarbas e cantos 
vivos; a peça deve conter, gravado de forma legível, o nome ou marca 
registrada do fabricante; os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte 
interna do tubo, na parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou 
rebarbas. Garantia mínima: 2 (dois) anos; demais especificações, 
conforme NBR 8159-2B e normas complementares. Garantia mínima: 2 
(dois) anos; demais especificações, conforme NBR 8159-2B e normas 
complementares. 

- instalação inclusa. 

Unid 50 100 

  

8 

Fornecimento e instalação de braço para iluminação pública. Material: 
tubo de aço carbono; altura de 1,65 m, avanço de 2,00 m, diâmetro externo: 
40 à 60,3 mm. Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, 
conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar 
imperfeições ou achatamento devendo ser isenta de rebarbas e cantos 
vivos; a peça deve conter, gravado de forma legível, o nome ou marca 
registrada do fabricante; os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte 
interna do tubo, na parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou 
rebarbas. Garantia mínima: 2 (dois) anos; demais especificações, 
conforme NBR 8159-2B e normas complementares. 

- instalação inclusa. 

Unid 115 200 

  

9 

Fornecimento e instalação de braço para iluminação pública. Material: 
tubo de aço carbono; altura de 2,40 m, avanço de 2,60 m, diâmetro externo: 
40 à 60,3 mm. Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, 
conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar 
imperfeições ou achatamento devendo ser isenta de rebarbas e cantos 
vivos; a peça deve conter, gravado de forma legível, o nome ou marca 
registrada do fabricante; os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte 
interna do tubo, na parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou 
rebarbas. Garantia mínima: 2 (dois) anos; demais especificações, 
conforme NBR 8159-2B e normas complementares. 

- instalação inclusa. 

Unid 10 20 

  

10 

Relé fotoelétrico padrão NEMA 3 Pinos; alimentação: 105 Vac a 305 Vac; 
Grau de proteção: IP 65; temperatura de operação: -5ºC a 50ºC; 
encapsulamento com proteção UV; resistente a vibrações e impactos de 
acordo com a NBR 5123. Vida útil maior que 10.000 comutações com carga 
de acordo com a norma NBR 5123.  Garantia mínima de 1 (um) ano. 

- instalação inclusa. 

Unid 100 200 

  

11 

Fornecimento e instalação lâmpada bulbo de alta potência de Led 
(Light Emitting Diode) 40W.  Fluxo luminoso igual ou superior a 3500lm 
(lúmens); potência máxima de 40W; temperatura ambiente: -5°C a 40°C; 
tensão de entrada: 100 Vac a 240 Vac; fator de potência superior ou igual 
0,92; temperatura de cor: branco frio; Índice de Reprodução de Cor (IRC) 
igual ou superior a 70; vida útil mínima de 25.000 horas; base E27. 
Garantia mínima de 2 (dois) anos. 

- instalação inclusa. 

Unid 30 50 

  

12 

Fornecimento e instalação de projetor de Led (Light Emitting Diode) 
150W. Características mecânicas: Corpo de alumínio injetado; lente óptica 
em acrílico com resistência à radiação UV e a luz solar e facho luminoso 
aberto; sistema de refrigeração por aletas de dissipação de calor 
incorporadas ao corpo da luminária; difusor em vidro temperado 
transparente; acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster 
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em pó, com proteção contra radiação ultravioleta; componentes funcionais, 
como o Led driver, placa de Led, conexões elétricas e protetor contra surto, 
instalados internamente à luminária, devem possuir fácil acesso, através de 
sistema de basculamento com alça de fixação do difusor e parafusos 
imperdíveis, sem auxílio de ferramentas especiais, os componentem devem 
ser substituíveis; a luminária, incluindo todo o seu conjunto óptico e o 
alojamento do driver deve possuir grau de proteção IP 66, no mínimo, com 
dupla separação do conjunto Óptico e alojamento para equipamentos com 
filtros de alívio de pressão; proteção contra impactos mecânicos de acordo 
com a norma IEC 62262, apresentando grau de resistência a impacto do 
conjunto de LED de no mínimo IK08; suporte de fixação em aço 
galvanizado, pintado, com furo de fixação central com opção de inclinação 
de 0° a 120°. Parafusos, porcas e outras partes de fixação devem ser feitos 
em aço inoxidável. 
Características Elétricas: potência máxima de 150W, com leds de alta 
potência (1,5A e 4,5W); tensão nominal de entrada de 90 VAC a 305 VCA, 
60 Hz; fator de potência mínimo de 0,95 e Distorção Harmônica Total (THD) 
da corrente de entrada menor que 10%. Proteção elétrica Classe I; 
imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-4-4 e 
IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. A luminária 
deve ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) do 
tipo uma porta, ligado  em série com a luminária, capaz de suportar 
impulsos de tensão de pico de 10KV (Forma de onda 1,2/50µs), e corrente 
de descarga de 12KA (forma de onda 8/20µs), tanto para o modo comum 
como para o modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em 
conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991. Os componentes da 
luminária devem ter vida útil mínima de 60.000 horas, garantindo-se a 
substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. O conjunto 
deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambiente entre -30ºC 
e +50ºC. As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, 
rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão 
na isolação da fiação. 
Características Fotométricas: Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 
K; Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 70; manutenção 
do fluxo luminoso maior do que 70% após 60.000 horas de  operação. Fluxo 
lumionoso de mínimo de 15.000lm (lúmens) útil (incluido perdas do driver, 
lente, difusor, e térmica). A comprovação da manutenção do fluxo luminoso 
deverá ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da 
temperatura medida ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada 
conforme TM21 L70; a fotometria da luminária deverá ser ensaiada e 
certificada segundo a norma IES LM-79 (IESNA); a corrente de alimentação 
fornecida pelo driver não deve ultrapassar a corrente nominal do LED para 
100% do seu fluxo luminoso; o LED deve ser ensaiado e certificado 
segundo a norma IES LM-80; as luminárias, quando instaladas, deverão 
atender à norma  ABNT NBR 5101. Garantia mínima: 5 (cinco) anos. 
- instalação inclusa. 

 


