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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2020. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS, RS no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no dia 13 de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sala 
de reuniões da Comissão de Licitações se reunirão a pregoeira e a equipe de apoio nomeada 
pela Portaria n° 8.480/2020, de 02 de janeiro de 2020, com a finalidade de receber propostas 
e documentos de habilitação, objetivando AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, cujo processo e 
julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, e no que couber à Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, e no que couber à Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 
 
1. DO OBJETO: 

É objeto do presente certame a contratação de empresa para aquisição/fornecimento de 
100 (cem) luminárias led 200 watts, para a rede de iluminação pública municipal, de acordo 
com valor máximo de referência abaixo, e termo de referência anexo. 

Quantidade Lote 
Único 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

100 unidades Conforme Termo de 
Referência anexo 

R$ 750,00 R$ 75.000,00 

1.2 – Com todas as despesas inclusas nos preços propostos, a futura contratada, deverá 
entregar o objeto do edital, neste Município, em horário de expediente da Prefeitura, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Ilópolis, situada na Rua Conselheiro José Bozzetto, 987, centro, 
nesta, em até 30 (trinta) dias do recebimento da ordem de compra. 

Processa-se essa licitação nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto 
Municipal n° 1.045, de 10/09/2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 07 deste edital, 
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 
para o que se sugere a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS-RS                          AO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS 
EDITAL DE PREGÃO N° 003/2020                      EDITAL DE PREGÃO N° 003/2020 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA                              ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)                   PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse da representada. 
 3.1.1. Deverá apresentar ainda, declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação. (Anexo I) 
 
3.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade. 
 3.2.1. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 03 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou instrumento público ou 
particular de procuração que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
  
b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar 
lance(s) em licitação pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 Observação 01: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.  
 Observação 02: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação.  
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, no 
momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. (Anexo II) 
3.6. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o 
disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, 
fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de 
que se enquadram no limite de receita referido acima. 
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3.7. Poderá participar da Licitação toda e qualquer micro empresa ou empresa de pequeno 
porte especializada na prestação de serviços e ou fornecedora do objeto do presente Edital, 
desde que preencha as exigências e requisitos deste, sendo vedada a participação de 
empresas que aufiram receita bruta anual superior ao limite de que trata o inciso II do caput 
do art. 3º, da Lei Complementar nº 126, de 14 de dezembro de 2006. 
3.8. As empresas de pequeno porte e microempresas deverão apresentar os documentos de 
habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal, sob 
pena de desclassificação. 
3.9. A empresa de pequeno porte ou microempresa que apresentar documentos com 
restrições quanto à regularidade fiscal tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da declaração de vencedor da licitação, para apresentar ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 
às respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
3.9.1. Em caso de necessidade, a empresa de pequeno porte ou microempresa poderá 
solicitar a prorrogação do prazo mencionado na cláusula anterior, por igual período, 
mediante requerimento, conforme modelo constante no Anexo III, que será analisado pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
3.9.1.1. A prorrogação de prazo requerida será concedida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio 
sempre que não se tratar de contratação urgente ou de prazo insuficiente para empenho, os 
quais deverão serão justificados pelo Pregoeiro. 
3.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação da multa de 10 % sobre o valor total do contrato. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes de n° 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última 
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, conforme Anexo V, e deverá conter: 
 5.1.1. Razão social da empresa. 
 5.1.2. Preço POR LOTE, constando valor unitário e total dos produtos, indicado em 
moeda nacional, devendo estar incluídos no preço quaisquer impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, despesas com serviços 
que serão utilizados para o bom cumprimento do objeto da licitação e outros encargos que 
eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros, que correrão por 
conta da licitante vencedora. 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 
no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 
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5.1.3. As licitantes deverão apresentar obrigatoriamente junto com a proposta 
de preços os seguintes documentos/laudos/ensaios do produto: 

5.1.3.1 – Certificado de proteção contra a penetração de pó, objetos sólidos e umidade, 
de acordo com a classificação da luminária e o código IP marcado na luminária, conforme a 
ABNT NBR IEC 60598-1. 

 
5.1.3.1.1 Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema óptico secundário e 

controlador) deverão ter no mínimo grau de proteção IP-66. As luminárias devem ser 
ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1. 

5.1.3.2 – Ensaio de proteção contra impactos mecânicos IK 08 

5.1.3.3 – Relatório IES LM-79 (da luminária) e IESNA LM-80 (dos LED s). 

5.1.3.4 – A empresa deverá fornecer catálogo técnico, as simulações de trecho típico 
em software DIALux evo, as curvas fotométricas da luminária em formato eletrônico (arquivo 
IES), além dos ensaios indicados.  

Parágrafo único – Os relatórios e ensaios apresentados deverão conter 
necessariamente o selo de reconhecimento do INMETRO se realizados no Brasil ou por 
laboratório reconhecido por entidade signatária do ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), acordo internacional do qual a Coordenação Geral de Acreditação 
(General Coordination for Accreditation (CGCRE) é signatário se porventura foram realizados 
por laboratórios no exterior. 

5.1.3.6 - Apresentar Carta de Garantia do Fabricante dando total garantia sobre o 
conjunto de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; 

5.1.4 – Das amostras da empresa vencedora: 

5.1.4.1 - A vencedora deverá fornecer uma amostra da luminária para vistoria, análise 
e aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Ilópolis, em até 10 (dez) dias da declaração 
do vencedor. 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo POR LOTE e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, com diferença a menor de 
no mínimo R$ 200,00 (duzentos reais), até a proclamação da vencedora. 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em 
segundo lugar, até a proclamação da vencedora, observado o item 6.1. 
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6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
 6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de até 30 segundos (trinta segundos) 
para apresentar nova proposta. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes neste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 
considerado para efeito de ordenação das propostas. 
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 
respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE, desde que a 
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 
compatível com o preço de mercado.  
6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 6.13.1. Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 6.13.2. Contiverem opções de preços alternativos; 
 6.13.3. Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 6.13.4. Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 05; 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 
6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de 
licitações deste Município. 
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6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE 
N° 02, os seguintes documentos: 
  
 7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 7.1.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 7.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 7.1.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 7.1.2.4. 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. 
 7.1.2.5. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do 
credenciamento, previsto item 03 deste edital. 

 

 7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
 7.1.3.1. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a 
última do domicílio ou sede da licitante; 
 7.1.3.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 7.1.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 7.1.3.4. Declaração de que não emprega menor, conforme o modelo instituído pelo 
Decreto Federal n° 4.358-02, que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal. (Anexo IV) 
 
 7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA. 
 7.1.4.1. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

  

             7.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.1.5.1 – Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal, 
que comprove ter fornecido no mínimo 50% das quantidades de cada luminária constante no 
Termo de Referência, sob as penalidades legais, no caso de perfídia. Neste documento deverá, 
também, informar o nível de satisfação dos serviços prestados, objeto do edital. 

7.1.5.2 - A inexistência de qualquer fato impeditivo para a sua habilitação e que não foi 
declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, será comprovada, mediante a 
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apresentação de “DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE”, nos mesmos 
moldes do Modelo do edital (anexo VI). 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço 
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o item correspondente do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências da habilitação, o pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 
seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recorrer por parte da licitante. 
 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 
recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 
que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-
se, a todas, vista imediata do processo. 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 
 
10. DO PAGAMENTO: 
10.1. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da apresentação da Nota 
Fiscal de venda, devidamente aceita pela Secretaria de Finanças, cujas despesas decorrentes serão 
atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias: 
 

06– Secretaria de Finanças (103) 
 

10.2.  A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do Pregão Presencial. 
10.3.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 
juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
 
11. DAS PENALIDADES: 
11.1.  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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 11.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado 
da contratação; 
 11.1.2. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos; 
 11.1.3. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 11.1.4. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 11.1.5. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 11.1.6. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 
 11.1.7. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 11.1.8. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
 
11.2.  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
 
11.3.  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas ao Município de Ilópolis, setor de Licitações, situada a 
Rua Conselheiro José Bozzetto, 987, Centro, ou pelo telefone 51-3774-1322, no horário compreendido 
entre as 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min, preferencialmente, com antecedência 
mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
 
12.2.  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 
ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 
 
12.3.  Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 
 
12.4.  Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou pelo Setor de 
Licitações ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas 
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela 
Administração. 
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12.5.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial 
contratado. 
 
12.6.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
12.7.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 
nº 8.666-93). 
 
12.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 
13. ANEXOS: 
 
- ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
- ANEXO II – ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP); 
- ANEXO III – PRORROGAÇÃO DE PRAZO; 
- ANEXO IV – DECLARAÇÃO ART.7º CONST. FEDERAL; 
- ANEXO V – MODELO PROPOSTA FINANCEIRA; 
- ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS; 
- ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO; 
- ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA; 
- ANEXO IX – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO. 
 
 
 

Ilópolis, RS, 30 de janeiro de 2020. 
 
 
 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
............................................................................................................................ (nome da empresa), inscrita no 
CNPJ sob N.º ..........................................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
..............................................................................., portador da Carteira de Identidade RG n.º 
............................................., DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o presente edital de credenciamento.  
 
 
.............................................................( local e data) 
 
 
(Nome, assinatura) 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 
Ref.: (identificação da licitação) 

 
(Razão social do licitante) 
 
Inscrito no CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) 
Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° ________________ e 
do CPF n° _________________, DECLARA, sob as penas da lei, que na presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123/06. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 
Federal n°123/06. 
 
 
Declara ainda que a licitante não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas 
no §4°, do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123/06. 
 
 
 
Local de data, 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pelo licitante) 
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ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA 

REGULARIDADE FISCAL 

 

 
Ref.: (identificação da licitação) 

 

 
(Razão social do licitante) 
 
 
Inscrito no CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) 
Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° ________________ e 
do CPF n° _________________, REQUER a prorrogação do prazo para comprovação de sua 
regularidade fiscal, por mais 05 (cinco) dias úteis,  
 
JUSTIFICATIVA: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
Local de data, 
 
(Assinatura e identificação do responsável pelo licitante) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
(Razão social do licitante) 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
Local de data, 
 
(Assinatura e identificação do responsável pelo licitante) 
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ANEXO V 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE:  
EMAIL: 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, bem assim, 

estar ciente de que deverá estar regular com todas as exigências de habilitação que rege a 
presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o término do 
futuro contrato. 

2.2 - Na hipótese de nossa empresa sair vencedora desta licitação o contrato será 
assinado por (nome), (cargo), (estado civil), portador do RG nº .............................., inscrito no CPF 
sob o nº ..........................., e os créditos decorrentes da prestação dos serviços da contratada 
deverão ser depositados na Conta Corrente nº ................, Agência ................., do Banco 
......................... 

2.2 - No preço de nossa proposta, para o objeto do Edital, para pagamento em até 20 
(vinte) dias úteis, fixo e irreajustável, incluso todos os custos e tributos como: transporte, 
prêmios de seguros, assistência, IPI e ICMS, impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais e leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada neste Edital não havendo qualquer outro valor a ser exigido do 
Contratante, conforme planilha detalhada abaixo 

2.3 - A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos 
envelopes. 

2.4 – O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Compra. 

 
 
Local e data 
NOME E ASSINATURA 

Diretor, Sócio Administrador ou Representante Legal da Empresa 

 

Obs. Deverá ser feita em papel timbrado. Não havendo papel timbrado, carimbar com o 
número de CNPJ. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE” 

 

 

Para fins de participação na licitação 000/2020, a firma _________________ (Nome da Empresa), 

com sede na _________________________________(endereço), inscrita no CNPJ sob o Nº _______________, 

declara, sob as pena da lei que, até a presente data, inexiste qualquer fato impeditivo para a 

sua habilitação e que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, 

bem assim estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos 

do art. 32, § 2º, da Lei federal nº 8.666/93. 

 

Local e data 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
O MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por sua PREFEITURA MUNICIPAL, 

com sede na Rua Conselheiro José Bozzetto, 987, Centro, inscrita no CNPJ sob nº. , neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Edmar Pedro Rovadoschi,  ,  ,  , portador do RG nº , inscrito no 
CPF sob nº , doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa xxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua 
xxxxxx xxxxxx, nº xxxxxxx, Bairro xxxxxxxx xx, na cidade de xxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, inscrito 
no CPF sob o nº xxxxxxxxxxx e portador do RG nº xxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, 
em decorrência do processo Licitatório nº 00/2020, Pregão Presencial homologado em xx/xx/2020, 
mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, tem entre si ajustado o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições 
abaixo: 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de 100 

(cem) luminárias para a rede de iluminação pública municipal, de acordo com o termo de 
referência anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE ENTREGA 
 
2.1 - O prazo para a realização da entrega dos materiais objeto da presente licitação será de até 30 

(trinta) dias do recebimento da ordem de compra. 
 
2.2 - A CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais onde 

será entregue o objeto do presente Contrato, não sendo considerada pela CONTRATANTE qualquer 
reclamação ou reivindicação posterior fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
3.2 - O pagamento será efetuado, mediante depósito em conta bancária nº XXXXXX, Agência 

XXXXXX, do Banco XXXXXXX, até 20 (vinte) dias após a entrega do objeto e apresentação da respectiva 
Nota Fiscal no Protocolo da Prefeitura Municipal de Ilópolis. 

 
3.2.1 - Na nota fiscal deverá constar descrição do item, a ordem de compra e o número deste 

Contrato. 
 
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
4.1 - O valor dos serviços, objeto deste Contrato, é fixo e irreajustável. 
 
CLAUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
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5.1 - O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses com inicio em XX/XX/XXXX e 
término em XX/XX/XXXX. 

CLAUSULA SEXTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
 
6.1 - O recurso necessário à aquisição do objeto deste Contrato está devidamente assegurado no 

orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ilópolis, e as despesas decorrentes serão alocadas ao s 
seguintes códigos: 

 
xx.xx.xxxx.xxxxxx– xxxxx / xxxxx –  xxxxxxxxxxxxxx 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - Cumprir fielmente este Contrato; 
 
7.2 - Prestar os esclarecimentos de que forem solicitados pela fiscalização do contratante; 
 
7.3- Efetuar os serviços conforme determinado pela Secretaria de Infraestrutura. 
 
7.4 - Corrigir, ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto deste 

contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução. 
 
7.5 - Responsabilizar-se pelos danos diretos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por sua 

culpa ou dolo, em decorrência dos serviços executados. 
 
7.6 – Responsabilizar-se solidariamente com o fornecedor quanto a carta de garantia ofertada, 

sendo de responsabilidade da contratada substituir as luminárias que apresentarem defeitos cobertos 
pela garantia, durante o prazo de validade indicado pelo fabricante sem qualquer custo à Contratante. 

 
7.6.1 - Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que 

se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos 
mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue 
oficialmente. 

 
7.6.2 - Providenciar a imediata troca do material rejeitado cuja qualidade não esteja 

rigorosamente de acordo com as especificações do Edital e da Proposta de Preços. 
 
7.6.3 - As lâmpadas ou luminárias que apresentarem defeito dentro do período da garantia 

deverão ser substituídas pela contratada no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da solicitação. 
 
CLAUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 - Cumprir fielmente este Contrato; 
 
8.2 - Indicar um funcionário para exercer a fiscalização e acompanhamento na entrega dos itens 

objeto da presente licitação, bem como dos serviços necessários à sua execução; 
 
8.3 - Efetuar, no prazo combinado, o pagamento. 
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CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
  
9.1.1 - Por acordo das partes: 
 
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) Quando necessária a modificação do regime de execução de serviço, bem como, do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento. 
 

 
CLAUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 
 
10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e prévia 

defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei 
Nº 8.66 6/93. 

 
10.1.1 - Multa 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso ou paralisação dos serviços, 

calculado sobre o valor total do contrato até o limite de 6% (seis por cento) desse valor; 
 
10.1.2 - Advertência por escrito; 
 
10.1.3 - Suspensão do direito de licitar, junto a CONTRATANTE; 
 
10.1.4 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
 
10.2 - Para efeito de aplicação da multa prevista no item 10.1.1, por atraso na entrega do objeto 

contratado o prazo será contado a partir do dia seguinte ao do recebimento da Ordem de Compra. 
 
10.3 - Nenhum pagamento será processado à CONTRATADA, sem que antes, esta tenha pago ou 

lhe seja relevada a multa imposta. 
 
10.4 - O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE e que a CONTRATADA vier a fazer jus. 
 
10.5 - A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo 

de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, 
assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º. 8666/93. 
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10.5.1 - Vencido o prazo acima, a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os 
pagamentos devidos à CONTRATADA, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não 
cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este contrato, 

independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante 
enunciados, bastando para isso comunicar à CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 

 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 
 
b) desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da fiscalização da 
CONTRATANTE; 
 
c) atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos itens objeto da presente 

licitação; 
 
d) sub-contratação total e parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial do contrato, que afetem a boa execução do seu objeto; 
 
e) cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) dissolução da sociedade; 
 
h) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
 
i) protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência da CONTRATADA. 
 
11.1.2. Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, não lhe caberá qualquer indenização e 

será ainda responsabilizada pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções 
contratuais e legais pertinentes. 

 
11.1.3 - A CONTRATADA será remunerada pelos materiais entregues, desde que aprovados pela 

CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE. 
 
11.1.4 - Em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de adjudicar o objeto do 

presente contrato, nas mesmas condições, a outras empresas, ou da forma que julgar mais 
conveniente. 
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11.1.5 - Caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu 
exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução do mesmo e sustar o pagamento das faturas 
pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 
11.2 - O presente contrato também poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou por 

determinação judicial nos seguintes casos: 
 
a) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 

(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 
 
b) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devido pela CONTRATANTE, decorrentes 

do veículo entregue, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 

 
11.2.1 - Nos casos previstos nos itens acima, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA o 

objeto entregue, de acordo com os termos deste Contrato. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
12.1 - Fazem parte deste contrato, independentemente da transcrição, os seguintes documentos, 

Anexo 1 ao Contrato – Termo de Referência 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
 
13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de 

natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer 
natureza, decorrentes da celebração deste contrato, ou de sua execução, correrão única e 
exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

 
13.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 

previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 
desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique constatada a plena e total 
regularização de sua situação. 

 
13.2 - Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para-fiscal, após a 

data limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

 
13.3 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 

conseqüência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral 
entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a 
CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Constituição das Leis do Trabalho. 

 
13.3 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a 

CONTRATADA reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SEGURO 
 
14.1 - A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento, 

material, veículo que utilizar na execução dos serviços previstos neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 - Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Ilópolis - RS, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Ilópolis, xx de xxxxxxxx de 2020. 

 
 
 

Edmar Pedro Rovadoschi, 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

 
 
REPRESENTANTE 

 
Contratada 
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ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DA AMOSTRAGEM 

A contratada deverá fornecer uma amostra de cada luminária para vistoria, 
análise e aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Ilópolis, em até 10 (dez) dias 
da identificação do vencedor. Após a aprovação e aceitação por parte da Prefeitura 
Municipal de Ilópolis o fornecedor terá 30 dias para entrega das luminárias conforme 
cronograma. Quando da entrega a Prefeitura Municipal de Ilópolis fará, por 
amostragem, nova vistoria e análise. Somente após essa última aprovação e aceitação 
o empenho da nota fiscal será efetuado. 

 

2 -– DO FORNECIMENTO 

Caberá a fornecedora vencedora desta licitação fazer a entrega dos materiais. Os 
materiais deverão ser entregues, descarregados e colocados conforme indicado pelos 
funcionários designados pela Prefeitura Municipal de Ilópolis. As quantidades 
emitidas nas notas fiscais deverão ser conferidas, anotadas e assinadas pelas partes 
nas costas da nota fiscal. 

 

3 -  DAS OBRIGAÇÕES 
I- Da contratada: 

a) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital; 
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II- Do Contratante:  
 

a) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, no prazo estabelecido, 
desde que devidamente executados, o que deverá ser atestado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura; 

b) Subsidiar a Contratada com informações necessárias ao fiel e integral 
cumprimento do contrato;  

c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência que interfira na 
execução do contrato; 

 
4 – DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

O julgamento das propostas será efetuado, por MENOR PREÇO POR LOTE. 

Respeitando as quantidades, especificações do objeto e os valores máximos de 
referência fixados no edital: 

Quantidade Lote 
Único 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

100 unidades Conforme Termo 
de Referência 

anexo 

R$ 750,00 R$ 75.000,00 

 

5 - EXIGÊNCIAS GERAIS DAS LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

5.1 - Catálogo contendo especificações técnicas dos produtos ofertados em 
consonância ao Termo de Referência. 

5.2 - Certificado de proteção contra a penetração de pó, objetos sólidos e 
umidade, de acordo com a classificação da luminária e o código IP marcado na 
luminária, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1 

5.2.1 – Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema óptico secundário e 
controlador) deverão ter no mínimo grau de proteção IP-66. As luminárias 
devem ser ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1 

5.3 - Ensaio de proteção contra impactos mecânicos IK 08 
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5.4 – Relatório IES LM-79 (da luminária) e IESNA LM-80 (dos LEDs). 

5.5 – Corpo em alumínio com pintura a pó; 

5.6 – Difusores de calor em alumínio extrusado a frio 

5.7 – Deverá possuir ajuste de ângulo de inclinação de, no mínimo, 9º (nove 
graus) e, no máximo, 18º (dezoito graus). 

5.8 - Projetada para possibilitar a manutenção, por meio da substituição de 
seus difusores modulares. Cada modulo difusor pode ser substituído utilizando 
simples ferramentas e conectores elétricos com engate rápido (macho-fêmea), 
permitindo assim a manutenção sem que haja a necessidade da remoção da 
luminária do poste. 

5.9 – Proteção do conjunto ótico em lente de policarbonato; 

5.10 - Os relatórios e ensaios a presentados deverão conter necessariamente 
o selo de reconhecimento do INMETRO se realizados no Brasil ou por laboratório 
reconhecido por entidade signatária do ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), acordo internacional do qual a Coordenação Geral de 
Acreditação (General Coordination for Accreditation (CGCRE)) é signatário se por 
ventura foram realizados por laboratórios no exterior. 

Apresentar Carta de Garantia do Fabricante dando total garantia sobre o conjunto 
de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação; 

 

DA GARANTIA 

No caso de substituição das luminárias, ou qualquer componente, a garantia da 
nova luminária ou componente deverá ser a mesma, de 5 (cinco) anos, as lâmpadas 
ou luminárias que apresentarem defeito dentro do período da garantia deverão ser 
substituídas pela empresa no prazo de até 10 (dez) dias úteis corridos contados da 
solicitação. Os defeitos de fabricação ou perdas de características técnicas, que serão 
abrangidos por esta garantia: 
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a) Perda de fluxo luminoso superior a 30% ao longo do período de garantia; 
b) Funcionamento intermitente;  

c) Alteração de cor da luz;  

d) Queima parcial ou total de módulos de LED (independente da quantidade de 
componentes semicondutores danificados);  

e) Parâmetros elétricos fora das características requeridas, como, por exemplo, 
potência ou corrente.  

f) Qualquer componente indispensável ao funcionamento da luminária;  

g) Qualquer tipo de mal funcionamento resultante de entrada de água ou poeira, 
inapropriado ao seu grau de proteção. 

 

DAS LUMINÁRIAS 

 

1 – Luminária LED de até 200 Watts – Mínimo de 19.000 lúmens 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

 

> Potência elétrica máxima de 200 W; 
> Fator de potência igual ou superior a 0,92;  

> Distorção harmônica total (THD) menor ou igual a 20%;  

> Deve possuir classificação I ou superior em relação à NBR NM 603 35-1:2010, 
ou seja, a proteção contra choques elétricos.  

> Possuir dispositivo de proteção contra surtos igual ou superior a 10KV;  

> Vida útil igual ou superior a 50.000 (cinquenta mil) horas para o conjunto;  
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> As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo 
fabricante, incluindo todos os seus componentes e acessórios, prontas para serem 
instaladas na rede de iluminação pública em tensão nominal de 220 VAC.  

 

> O conjunto deverá ser apropriado para trabalhar em temperaturas do ar 
ambiente entre -5°C e +50°C, e temperatura média, num período de 24 horas, de até 
35ºC. 

  

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: 

 

> Proteção mecânica mínima IK08; 
> Estrutura em alumínio, com pintura resistente às intempéries;  

>Grau de proteção no mínimo IP-66 (Ingress Protection): Os alojamentos das 
partes vitais (LED, sistema óptico secundário e controlador) deverão ter no mínimo 
grau de proteção IP-66. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS: 

> Fluxo luminoso mínimo de 19 000 (Dezenove mil) lúmens do conjunto  

> Temperatura de cor entre 5000 e 5700K;  

> IRC igual ou superior a 70. 
> O ângulo de abertura horizontal da luminária deve ser entre 140º e 160º 
> O ângulo de abertura vertical da luminária deve ser entre 70º e 90º 
 

GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS DO FABRICANTE. 
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ANEXO IX 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

“CREDENCIAMENTO” 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _________________, portador(a) da 

Célula de Identidade Nº _______________ CPF Nº ______________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Ilópolis – RS, na modalidade PREGÃO Nº 000/2020, 

supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa _________________________ visando 

formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 

Local e data 

 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 

 


