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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: Menor Preço por Lote/Item 
PROCESSO No 5201/2021. 
OBJETO: Registro de Preços de materiais elétricos para a manutenção da rede de iluminação pública do 
Município, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 
Anexo I deste Edital. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
A PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO É PERMITIDA EXCLUSIVAMENTE A MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS - EXCETO PARA OS OS LOTES N° 27 e 28 - DE PARTICIPAÇÃO 
AMPLA.  
 
- INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00  horas do dia 16/06/2021. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ATÉ: às 08:00  horas do dia 23/06/2021. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: às 08:00   horas do dia 24/06/2021. 
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08:00 horas do dia 28/06/2021. 
- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 08:00 horas do dia 28/06/2021. 
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:01min  do dia 28/06/2021. 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - WCompras ID N° 145930. 
 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, 
no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por lote/item, para contratação 
do objeto especificado no Anexo I deste Edital. O presente certame será regido pela Lei Federal Nº 
10.520/2002, pela Lei Complementar Nº 123/2006, pelos Decretos Municipais Nºs 173/2009 e 058/2019 
e, subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste Ato 
Convocatório e seus Anexos. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a 
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos 
da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o 
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo 
devidamente instruído à Autoridade competente (autoridade superiora) e propor a homologação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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O Edital estará disponível gratuitamente na página www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações e no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
Integram este Edital os seguintes anexos: 
Anexo I - Termo de Referência, 
Anexo I-A - Especificação do Objeto/Valor Máximo Admitido, 
Anexo II-A - Modelo de Proposta, 
Anexo II-B - Modelo Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inc. XXXIII, do Art. 7º da Constituição 
Federal, 
Anexo II-C - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, 
Anexo II-D - Modelo Declaração de Quadro Societário, 
Anexo II-E - Modelo de Declaração Dados Complementares, 
Anexo III - Exigências de Habilitação, 
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - O objeto deste Pregão é o Registro de Preços de materiais elétricos de iluminação pública para 
a manutenção da rede de iluminação pública do Município, para posterior aquisição, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I e I-A do presente Edital de Licitação. 
1.1.1 - A licitação é divida em lotes/itens, conforme tabela constante do Termo de Referência - Anexo 
I e I-A, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 
 
2 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
2.1 - O Município de Afonso Cláudio/ES, através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal será o 
responsável pelo gerenciamento, orientações e controle do presente sistema de registro de preços. 
2.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, 
durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante aceitação de 
fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em conformidade com os 
critérios estabelecidos no art. 17 do Decreto Municipal Nº 173/2009. 
 
3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
3.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à 
data de sua publicação na imprensa oficial, vedada a sua prorrogação. 
3.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 
termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo 
dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, sem 
prejuízo para o prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 
 
4 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 
4.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo obedecerá ao disposto no Anexo I e I-A do Edital. 
4.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e 
serão especificadas ao tempo da contratação. 
 
6 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
6.1 - O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data limite para o acolhimento das mesmas, conforme indicado neste Edital. 
 
7 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 
7.1 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário fixados para início da disputa. 
 
8 - REFERÊNCIA DE TEMPO: 
8.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
9 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 - Poderão participar do certame, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, 
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, assim caracterizadas nos termos do art. 
3º da Lei complementar nº 123/2006, exceto quanto aos lotes/itens 27 e 28 em que poderão 
participar do processo todos os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
Edital e seus anexos. 
9.1.1 - A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
deverá ser apresentada à época da contratação e será feita na forma estabelecida no Anexo III - 
Exigências para Habilitação.  
9.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem 
em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 ou no art. 7º 
da Lei 10.520/2002, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que 
impostas por ente federativo diverso do Município de Afonso Cláudio/ES; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d.1) caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de 
recuperação judicial; 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações. 
 
10 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
10.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) coordenar o processo licitatório; 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração e por parecer jurídico emitido pela Procuradoria Municipal; 
c) conduzir a sessão pública na internet; 
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d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
e) dirigir a etapa de lances; 
f) verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) receber, examinar e decidir os recursos, apoiado por parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Municipal, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 
decisão; 
h) indicar o vencedor do certame; 
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, 
competirá ao ordenador de despesas a adjudicação; 
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES: 
11.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

a) credenciar-se, previamente, junto ao provedor do sistema “Portal de Compras Públicas”, 
para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras; 
b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 
proposta e os documentos de habilitação e, quando necessários, os documentos 
complementares; 
c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como 
manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão; 
e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
f) utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na 
forma eletrônica; 
g) solicitar o cancelamento da chave de identificação (login) ou da senha de acesso por 
interesse próprio e; 
h) submeter-se às exigências dos Decretos Municipais Nºs 173/2009 e 058/2019, da Lei Nº 
10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei Nº 8.666/1993, assim como aos termos de 
participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório. 

11.2 - O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 
automaticamente. 
 
12 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA: 
12.1 - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico 
(Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br). 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
12.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 
cadastro de fornecedores. 
12.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
12.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
12.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
 
13 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
13.1 - Qualquer pessoa pode solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório, qual deverá  
ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico - via e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br. 
13.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de 
decadência do direito, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, por meio 
eletrônico, via internet, ao seguinte endereço: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br  
13.3 - A impugnação deverá ser feita de forma motivada, mediante petição, contendo a identificação 
do proponente, endereço e telefone, bem como deverá estar acompanhada do documento que 
comprove a aptidão do signatário para a representação da pessoa física ou jurídica. 
13.4 - As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação serão publicadas no Portal de 
Compras Públicas, em campo próprio do sistema. 
13.5 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital ou setor técnico 
e pela Procuradoria Municipal, decidir sobre a impugnação no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
13.6 - Caso o pregoeiro decida pela improcedência da impugnação ao ato convocatório, deverá 
encaminhar o processo para a autoridade competente, ordenador da despesa, a quem competirá, 
nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do pregoeiro. 
13.7 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
13.8 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para 
a divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardando o tratamento 
isonômico aos licitantes. 
 
14 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:  
14.1 - Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado, 
marca/modelo, preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando a data e o 
horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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14.2 - A proposta deverá estar acompanhada ainda da declaração de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
14.2.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
o licitante às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal 
cabível. 
14.3 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
14.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
14.5 - Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
14.6 - A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada no prazo referido no item 16.2, em 
conformidade com o modelo contido no Anexo II, acompanhada de todos os documentos nele 
enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais instruções constantes deste 
edital e seus anexos: 

a) Digitá-la, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas, 
reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das normas e critérios deste Edital; 
b) Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas. 

 
15 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
15.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de “menor preço por lote/item”. 
15.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
15.3 - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
15.4 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 
internet. 
15.5 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes, que será ativado a critério do pregoeiro. 
15.6 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 
15.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de “menor preço por lote/item”, o 
pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
15.8 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
15.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste edital. 
15.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
15.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
15.12 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 7 

 

15.13 - Na fase competitiva da sessão pública, o tempo normal de disputa será encerrado por decisão 
do pregoeiro, o que deverá ser comunicado aos licitantes com antecedência mínima de um minuto, 
iniciando-se, após isso, o tempo aleatório de disputa no sistema. 
15.14 - No decurso do tempo aleatório concedido pelo sistema para oferecimento de lances, o sistema 
eletrônico encerrará, aleatoriamente, dentro de um período de até 30 (trinta) minutos, a recepção de 
lances, após encerramento do tempo normal pelo pregoeiro.  
15.15 - Após o encerramento da etapa aleatória de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
15.16 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
15.17 -  No caso dos lotes/itens de participação ampla - logo após a fase de lances, se a proposta 
melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

15.17.1 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada 
poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de decadência de seu 
direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela considerada originalmente 
vencedora do certame; 
15.17.2 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, 
devendo apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do presente edital; 
15.17.3 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão 
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, 
observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência; 
15.17.4 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou 
equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que 
houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame. 

15.18 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
15.19 - Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
16 - DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
16.1 - Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e 
adequação do objeto e depois solicitará a apresentação da Proposta Comercial ajustada a último 
lance, seus anexos (Anexo II), Documentos de Habilitação (Anexo III) e Amostra.  
16.2 - A Proposta Comercial e seus anexos, os Documentos de Habilitação e Amostra deverão ser 
apresentados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da convocação feita pelo 
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Pregoeiro no sistema eletrônico, facultando-se o envio dos documentos por e-mail em formato 
“PDF” (licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br).  

16.2.1 - Quando a Proposta Comercial e seus anexos e os Documentos de Habilitação forem 
remetidos por meio eletrônico (e-mail), o Pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar 
a apresentação na forma original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior a convocação feita no sistema eletrônico. 
16.2.2 - Quando enviados por correio (tanto os documentos quanto amostra), deverá ser 
utilizado o SEDEX, com REGISTRO e, se solicitado, deverá o licitante fornecer o código para 
rastreamento, sendo que exclusivamente se atendidas estas condições o prazo de entrega 
será considerado atendido na data de postagem dos documentos. 
16.2.3 - No caso de contratação em que se exija a apresentação de planilhas de composição 
de preços, o Pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar sejam encaminhadas 
também por e-mail, em arquivo em formato editável, no mesmo prazo fixado para a Proposta 
Comercial, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.  
16.2.4 - As amostras dos produtos ofertados deverão ser entregue no Setor de Licitação, à 
Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, em dias úteis, no horário de 
07:00 às 13:00 horas, devidamente identificada com o nome da licitante, número do 
item/lote e do pregão a que se refere. 

16.2.4.1 - As amostras serão avaliadas pela área técnica a fim de verificar a 
conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas 
constantes da especificação do objeto - Anexo I do Edital e proposta. 
16.2.4.2 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
16.2.4.3 - A decisão que aceitar ou rejeitar a amostra será formalizada por despacho 
fundamentado e será divulgada aos licitantes.  

16.3 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros:  

(a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC/ES: 
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageL
ist.jsp?opcao=todos).  
(b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).  
16.3.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em 
nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
16.3.3 - Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o 
Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.  

16.4 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão 
apreciados e, após análise, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso 
tenha atendido a todas as exigências do edital.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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16.5 - Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da 
contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal 
comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição, observadas as regras do Anexo III. 

16.5.1 - O motivo da irregularidade fiscal e trabalhista pendente, quando for o caso, deverá 
ficar registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a 
regularização.  

16.6 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.  
16.7 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, ou se 
recusar a assinar o contrato, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação 
de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
às exigências do edital.  
16.8 - Nas hipóteses previstas no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta 
apresentada no certame. 
16.9 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. Podendo inclusive, ante a identificação de alguma irregularidade ou 
ausente algum dos listados que puder ser de plano, no ato da Sessão Pública, sanado pela Pregoeira 
e equipe de apoio, este será o procedimento adotado, com base no que estabelece o Acórdão 
1758/2003 - PLENÁRIO). 

 
ACÓRDÃO 1758/2003 - PLENÁRIO 
VOTO 
Ressalto, preliminarmente, que o edital não constitui um fim em si mesmo. Trata-se de 
instrumento para a consecução das finalidades do certame licitatório, que são assegurar a 
contratação da proposta mais vantajosa e a igualdade de oportunidade de participação dos 
interessados, nos precisos termos do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. 
Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas deve sempre ter por norte o 
atingimento das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, 
irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato. 
No presente caso, não se afigura que o ato impugnado tenha configurado tratamento 
diferenciado entre licitantes, ao menos no grave sentido de ação deliberada destinada a 
favorecer determinada empresa em detrimento de outras, o que constituiria verdadeira 
afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 
Ao contrário, entendo que foi dado fiel cumprimento ao citado art. 4º, parágrafo único, do 
Decreto 3.555/2000, no sentido de que “as normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da administração, a finalidade e a segurança da contratação”. 
Não se configura, na espécie, qualquer afronta ao interesse público, à finalidade do 
procedimento licitatório nem à segurança da contratação, uma vez que venceu o certame 
empresa que, concorrendo em igualdade de condições, ofereceu proposta mais vantajosa e 
logrou comprovar, na sessão, a aptidão para ser contratada. 
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Assiste, portanto, razão à unidade técnica ao considerar regular a inclusão de documentos 
no processo licitatório, no ato da sessão, conforme autorizado pela pregoeira, no exercício 
de suas regulares atribuições, tratadas nos incisos XIII e XIV, do art. 11, do Decreto 
3.555/2000. (grifo nosso) 
Por essas razões, acolho os pareceres e voto por que o Tribunal aprove o acórdão que ora 
submeto à apreciação deste Plenário. 
Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2003. 

 
17 - DOS RECURSOS E DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA: 
17.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
17.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
17.3 - Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica 
- internet, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, 
por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação e, manifestação motivada é a descrição 
sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 
17.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
17.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, e protocolados junto 
ao órgão promotor do certame, localizado no endereço indicado neste edital, em dias úteis, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas. Somente serão aceitas razões devidamente assinadas pelos recorrentes ou 
procurador legalmente constituído.  
 
18 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA: 
18.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
18.2 - Após a homologação referida no item anterior, o licitante vencedor de cada lote será 
convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
18.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, 
e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
18.4 - Para a formalização da contratação, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/2002, o licitante ou adjudicatário que: 

19.1.1 - Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
19.1.2 - Não retirar o instrumento que substitui o termo de contrato, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
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19.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos; 
19.1.4 - Apresentar documento falso; 
19.1.5 - Ensejar o retardamento da licitação; 
19.1.6 - Não mantiver a proposta; 
19.1.7 - Cometer fraude fiscal; ou 
19.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo. 

19.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 97 da 
Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de participação 
e quanto ao enquadramento como ME/EPP ou equiparadas. 
19.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem 
prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

19.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
19.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Afonso 
Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos; 

19.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
19.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto no 
termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.  
19.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de 
contrato ou no termo de referência. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
20.1 - O valor total máximo admitido para cado lote/item do presente processo licitatório é o 
descrito no Anexo I-A (Especificação do Objeto/Valor Máximo Admitido) do Edital. 

20.1.1 - A oferta de preços acima dos parâmetros estabelecidos no Anexo I-A (Especificação 
do Objeto/Valor Máximo Admitido) do Edital importará na desclassificação da empresa 
licitante. 
20.1.2 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais 
após a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

20.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
20.3 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente 
independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer 
conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas 
sanções. 
20.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de 
exigência não prevista neste edital. 
20.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 
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20.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado 
por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o 
reconhecimento de firma. 
20.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
20.8 - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 
pregoeiro. 
20.9 - Em se tratando de licitação cujo objeto esteja agrupado em lotes, é possível e lícita a adjudicação 
e homologação da licitação, por lote, ainda que o sistema eletrônico adotado pela Administração 
Pública Municipal não esteja adequado para tanto, devendo constar despacho fundamentado no 
respectivo processo administrativo, atestada a inexistência de recurso pendente de apreciação. 

20.9.1 - Adjudicado o objeto e homologado o certame por lote, o Pregoeiro deverá providenciar 
a publicação do resultado da licitação quanto ao respectivo lote e, no momento oportuno, 
atualizar as informações no sistema eletrônico. 

20.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES.  
20.12 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  
20.13 - A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste Edital. 
20.14 - Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 
adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato 
ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de 
capacidade técnica ou financeira.  
20.15 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
20.16 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do ajuste. 
20.17 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o 
contraditório. 

 
Afonso Cláudio/ES, 14 de junho de 2021. 

 
 
 

Keyla M. Zanetti de Oliveira 
Pregoeira  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
1- DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente Termo de Referência o Registro de Preços para posterior aquisição 
de materiais elétricos para a manutenção da rede de iluminação pública do Município. 
 
2 - DA JUSTIFICATIVA: 
2.1 - A aquisição se faz necessária especialmente para manter em perfeito funcionamento a iluminação 
pública da Sede e dos Distritos do Município, proporcionar melhores condições na qualidade de vida, 
tanto referente ao desenvolvimento econômico quanto ao social, auxiliar na segurança pública, no que 
se refere a prevenção da criminalidade e proporcionar ainda melhores condições de trafegabilidade 
noturna para os moradores. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID 
QUANT. 
MÁXIMA 

01 Lâmpada vapor sódio tubular 150 w - 220 v, alta pressão, bocal e40, 
fluxo luminoso mínimo de 17.000lm, temperatura de cor 2.000k e vida 
média mínima de 32.000 horas, garantia de fabricação de 12 meses, 
com selo procel. 

UN 600 

02 Lâmpada vapor sódio tubular 250 w - 220 v, alta pressão, bocal e40, 
fluxo luminoso mínimo de 33.000lm, temperatura de cor 2.000k e vida 
média mínima de 32.000 horas, garantia de fabricação de 12 meses, 
com selo procel, 

UN 200 

03 Lâmpada vapor sódio tubular 400 w - 220 v, alta pressão, bocal e40, 
fluxo luminoso mínimo de 55.000 lm, temperatura de cor 2.000k e 
vida média mínima de 32.000 horas, garantia de fabricação de 12 
meses, com selo procel. 

UN 250 

04 Lâmpada vapor metálico tubular 250 w - 220 v, alta pressão, cor clara, 
bocal e40, fluxo luminoso mínimo de 20.000 lm, temperatura de cor 
5.000k e vida média mínima de 15.000 horas, garantia de fabricação 
de 12 meses. 

UN 100 

05 Lâmpada vapor metálico tubular 400 w - 220 v, alta pressão, cor clara, 
bocal e40, fluxo luminoso mínimo de 35.000 lm, temperatura de cor 
6.000k e vida média mínima de 15.000 horas, garantia de fabricação 
de 12 meses. 

UN 300 

06 Conector perfurante isolado com condutor principal de 10mm x 
90mm² derivação de ½ a 10mm² com toque de ajuste 8n m 

UN 600 
 

07 Reator de uso externo vapor sódio 150 w 220 v, alto fator de 
potência, enrolamento com fio de cobre, com selo procel, 5 anos de 
garantia (padrão procel) 

UN 350 
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08 Reator de uso externo vapor sódio 250 w 220 v, alto fator de 
potência, enrolamento com fio de cobre, com selo procel, 5 anos de 
garantia (padrão procel) 

UN 150 

09 Reator de uso externo vapor sódi0 400 w 220 v, alto fator de potência, 
enrolamento com fio de cobre, com selo procel, 5 anos de garantia 
(padrão procel) 

UN 200 

10 Reator de uso externo vapor metálico 250 w 220 v, alto fator de 
potência, enrolamento com fio de cobre, com selo procel, 3 anos de 
garantia. 

UN 100 

11 Reator de uso externo vapor metálico 400 w 220 v, alto fator de 
potência, enrolamento com fio de cobre, com selo procel, 3 anos de 
garantia. 

UN 100 

12 Relê fotoelétrico 127 v, retardado, potência de comando resistiva 
1000 v, indutiva 1200 v e corrigido 500v, e ideal para acionamento de 
pontos luminosos e outras cargas, mantêm acessas luminárias na 
ausência de luz natural e insensível a variações bruscas de luminosos, 
relâmpagos e faróis, pode ser instalado com qualquer tipo de 
lâmpada, sistema de acionamento tipo térmico. 

UN 900 

13 Luminária aberta em alumínio anodizado, padrão escelsa com bocal 
e40, com encaixe 33 mm. 

UN 050 

14 Braço médio curvos para iluminação pública, com comprimento 03 
metros, tubo com diâmetro 33 mm, espessura de 2,0mm, tubo e base 
confeccionado em aço carbono galvanizado, sem costuras cantos 
vivos ou rebarbas inclinado 25°, com sapatas em perfil - u, com dois 
furos de diâmetro de 19 mm, parafusos, arruelas e rosca para suporte. 

UN 050 

15 Par de cinta mcm galvanizada n°180, completa com parafuso e porca UN 030 

16 Par de cinta mcm galvanizada n°190, completa com parafuso e porca UN 030 

17 Par de cinta mcm galvanizada n°200, completa com parafuso e porca UN 030 

18 Fita isolante 20 metros de comprimento, 19 mm de largura, 0,18mm 
espessura composto de filme pvc autoextinguível a chamas 
(antichama). 

UN 040 

19 Alicate voltímetro amperímetro digital (padrão escelsa), categoria IV 
ou V. 

UN 03 

20 Bocal e40 de louça. UN 100 

21 Fita isolante alta fusão 19 mm x 0,76 mm x 10 m - boa qualidade. UN 10 

22 Base para rele com selo procel, 5 anos de garantia (padrão escelsa). UN 100 

23 Conjunto vara telescopia de manobra 38 mm de 07 elementos com 
bolsa, com selo procel, 5 anos de garantia (padrão escelsa). 

UN 01 

24 Cabo flexível pp (3 pernas) extenção 3 x 2,5 mm (rolo com 100 
metros). 

UN 05 

25 Cabo flexível 750 v – 2,5 mm (rolo com 100 metros). UN 03 

26 Adaptador de louça e27 para e40. UN 250 
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27 Luminária de led de 100w.  
O corpo da luminária, tampa e alojamento do driver deverão ser 
fabricados em alumínio injetado.  
O difusor deverá ser fabricado de vidro plano temperado transparente.  
A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de 
aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas 
deverão formar uma única peça com a superfície que será (ão) 
instalada(s) a(s) placa(s) de led.  
A fixação da luminária de ponta de braço deverá ter diâmetro externo 
de 48,3mm a 60,3mm.  
A luminária deverá ter tensão nominal entre 80 a 305vac e frequência 
de 50/60hz.  
O sistema de vedação das luminárias deverão ser de gasket(s), 
resistente a altas temperaturas. É necessário luminárias com leds em 
montagem smd.  
A luminária deve possuir equipamento de proteção contra sobtensões 
de 10kv/10kva ligado e série incorporado a luminária.  
Serão aceitas luminárias com distorção harmônica menor ou igual a 
20% e fator de potência maior ou igual a 0,92.  
A luminária deverá ser de 100 watts com eficiência luminosa de no 
mínimo130 lúmens por watt e fluxo luminoso total mínimo de 13.000 
lumens, comprovados por ies lm-779 podendo ser considerado mais ou 
menos 5% de incerteza de medição.  
Serão aceitas luminárias com temperatura decor do led de 5.000k.  
A vida útil da luminária deve ser de no mínimo 50.000 horas, com no 
máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial.  
É obrigatório ip-66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos 
auxiliares.  
Filtro de alívio de pressão para alcançar grau de proteção ip-66.  
Todo o conjunto deverá possuir pintura eletrostática poliéster 
polimerizada na cor cinza.  
Acompanha relê foto eletrônico, tipo de circuito (nf) tensão de 
alimentação entre 105v e 305v - 50/60hz embutido no corpo da 
luminária.  
Todas as luminárias devem ser cadastradas no inmetro, atendendo o 
formato de regulamentação para a certificação voluntária, da portaria 
nº 20. 

UN 200 

28 Luminária de led de 200w.  
O corpo da luminária, tampa e alojamento do driver deverão ser 
fabricados em alumínio injetado.  
O difusor deverá ser fabricado de vidro plano temperado transparente.  
A luminária deverá possuir sistema de dissipação de calor por meio de 
aletas expostas ao tempo para devida troca térmica. Estas aletas 

UN 100 
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deverão formar uma única peça com a superfície que será (ão) 
instalada(s) a(s) placa(s) de led.  
A fixação da luminária de ponta de braço deverá ter diâmetro externo 
de 48,3mm a 60,3mm.  
A luminária deverá ter tensão nominal entre 80 a 305vac e frequência 
de 50/60hz.  
O sistema de vedação das luminárias deverão ser de gasket(s), 
resistente a altas temperaturas. É necessário luminárias com leds em 
montagem smd.  
A luminária deve possuir equipamento de proteção contra sobtensões 
de 10kv/10kva ligado e série incorporado a luminária.  
Serão aceitas luminárias com distorção harmônica menor ou igual a 
20% e fator de potência maior ou igual a 0,92.  
A luminária deverá ser de 200 watts com eficiência luminosa de no 
mínimo 150 lúmens por watt e fluxo luminoso total mínimo de 30.000 
lumens, comprovados por ies lm-779 podendo ser considerado mais ou 
menos 5% de incerteza de medição.  
Serão aceitas luminárias com temperatura decor do led de 5.000k.  
A vida útil da luminária deve ser de no mínimo 50.000 horas, com no 
máximo 30% de depreciação do seu fluxo luminoso inicial.  
É obrigatório ip-66 para o corpo óptico e alojamento dos equipamentos 
auxiliares.  
Filtro de alívio de pressão para alcançar grau de proteção ip-66.  
Todo o conjunto deverá possuir pintura eletrostática poliéster 
polimerizada na cor cinza.  
Acompanha relê foto eletrônico, tipo de circuito (nf) tensão de 
alimentação entre 105v e 305v - 50/60hz embutido no corpo da 
luminária.  
Todas as luminárias devem ser cadastradas no inmetro, atendendo o 
formato de regulamentação para a certificação voluntária, da portaria 
nº 20. 

29 Rele fotoeletrônico 105v a 305v 1800va. Base de polipropileno 
estabilizado contra radiações uv grau de proteção ip-67, cristal azul, 
princípio de funcionamento eletrônico micro controlado, acionamento 
com partida rápida, comportamento em falha fail - off, proteção contra 
surto de tensão com varistor, deve suportar no mínimo 30.000 
operações 

UN 200 

30 Braço curvo iluminação pública (cisne) 3,0 metros de comprimento, 
diâmetro Ø 48,3mm, espessura parede 3mm, com sapata reforçada 
altura 265mm e largura 60mm, zincados por imersão a quente 
conforme a nbr 6323 a massa e a espessura mínima da camada de zinco 
deve atender à tabela da nct 810044 tubo aço carbono sem costura 
laminado isentos de rebarbas cantos vivos achatamento de sessões ou 
outros defeitos incompatíveis com o seu uso base aço carbono abnt 
1010 a 1020 a zincagem deve ser feita após a fabricação furação 
soldagem e identificação da peça as partes zincadas devem estar 

UN 300 
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isentas de áreas não revestidas e irregularidades tais como inclusão de 
fluxo e de borras ou outros defeitos devendo atender abnt 182, anexar 
junto a proposta catálogo, certificado de galvanização e garantia de 15 
anos da indústria. 

 
3 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
3.1 - Para a aquisição do objeto pretendido neste Termo, deverá ser empregada a modalidade de 
licitação denominada Pregão, em sua forma eletrônica, a qual observará os preceitos de direito público 
e, em especial as disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei Federal Nº 
8.666/1993 e suas alterações, da Lei Complementar Nº 123/2006 e outras normas aplicáveis à matéria, 
adotando-se, contudo, o Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 
173/2009. 
  
4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
4.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por lote. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA: 
5.1 - A fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas 
constantes neste Termo de Referência, deverá ser apresentado amostra para todos os lotes, em espécie, 
sob pena de desclassificação.  
5.2 - As amostras dos produtos ofertados deverão ser entregue no Setor de Licitação, à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas, 
devidamente identificada com o nome da licitante, número do item/lote e do pregão a que se refere. 
5.3 - As amostras serão avaliadas pela área técnica a fim de verificar a conformidade do produto 
ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes da especificação do objeto - Anexo I 
do Edital e proposta. 
5.4 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada. 
5.5 - A decisão que aceitar ou rejeitar a amostra será formalizada por despacho fundamentado e será 
divulgada aos licitantes.  
 
6 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
6.1 - A emissão da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição 
com o fornecedor, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os 
prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993. 
6.2 - Quando houver necessidade de aquisição do objeto pelo órgão gerenciador/participantes da Ata, 
o fornecedor será convocado para receber a Autorização de Fornecimento no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis.  
6.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.  
6.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a autorização de fornecimento ou se não dispuser de 
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a autorização de 
fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer 
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os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de 
classificação.  
 
7 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
7.1 - A entrega do objeto pela empresa vencedora do certame licitatório deverá ocorrer, 
obrigatoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem 
de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal Requisitante. 

7.1.1 - O local de entrega será na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, à Rua Anália 
Vieira de Souza (ao lado do Cartório Eleitoral), Bairro São Vicente, Afonso Claudio/ES, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas. 
7.1.2 - O transporte do objeto e toda a logística de entrega e descarregamento são de inteira 
responsabilidade da Contratada. 

7.2 - A Administração Municipal designará servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o art. 
15, § 8º, da Lei 8.666/1993, para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

7.2.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por 
escrito.  
7.2.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento 
provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.  

7.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo.  
7.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a Contratada será notificada da 
recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) 
dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixada em contrato/ata de registro de preços, se 
for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento 
definitivo.  
7.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
8 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
8.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) emitir aceite da Autorização de Fornecimento. 
b) entregar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência e na 
Autorização de Fornecimento. 
c) apresentar justificativa fundamentada e documentada, para o caso de solicitação de prorrogação de 
prazo antes do vencimento do prazo de entrega;  
d) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;  
e) manter, durante toda a execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme 
dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993.  
f) garantir a execução qualificada do contrato/ata de registro de preços durante o período de período 
de vigência, inclusive quanto ao prazo de garantia estabelecido no Termo de Referência, se houver. 
g) observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.  
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h) responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, seguro, perdas e danos em virtude do fornecimento, 
dentro do padrão técnico contratado. 
i) substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação;  
j) assegurar que as matérias primas utilizadas na fabricação/confecção do objeto atendam às normas 
regulatórias vigentes;  
k) assumir os custos das análises técnicas especializadas em casos de dúvidas na especificação e 
qualidade do objeto entregue.  
 
8.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
a) emitir Autorização de Fornecimento. 
b) atestar as faturas, comprovando a entrega dos materiais/produtos solicitados; 
c) efetuar o pagamento de acordo com o preço acordado e termos contidos no instrumento do ajuste. 
d) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 
e) designar servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993, 
para o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto. 
f) promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas nele detectadas. 
g) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 
Contratada. 
h) notificar previamente a Contratada na identificação de irregularidades. 
i) zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital. 
 
9 - DO PAGAMENTO: 
9.1 - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil ao mês subsequente à entrega efetiva do 
objeto, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 
Contratante, vedada a antecipação. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada ainda, das 
certidões de regularidade fiscal e trabalhista devidamente válidas. 
9.1.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos: 
 

VM = VF x 
12 

100
 x 

ND

360
 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 
9.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação dos Certificados de Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, por parte da Contratada. 
9.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que 
possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
9.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais 
ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do certame, 
nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
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10 - DA FISCALIZAÇÃO: 
10.1 - A fiscalização contratual será realizada por servidor formalmente designado pela Administração 
Municipal - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ao qual compete acompanhar, fiscalizar, 
conferir e avaliar a execução e o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas 
e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das falhas, problemas 
ou defeitos observados.  
10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos.  
10.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
10.4 - Cabe à Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas 
as fases de execução do objeto contratado. 
 
11 - DAS PENALIDADES: 
11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 
11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 
11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução dos 
serviços; 
11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 8.666/93. 
11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 

11.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, 
mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 
11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) O Contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

11.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
11.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
11.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
11.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será 
objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 
TERMO DE REFERÊNCIA: Elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 22 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO II - MODELOS DO EDITAL 
 

ANEXO II-A - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 
EMPRESA: (________Nome da Empresa_____________) 
 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES. 
 
Prezados Senhores, 
 
1 - Compõem nossa Proposta: 
1.1 - Proposta Comercial Detalhada, conforme segue:  
 

LOTE DESCRIÇÃO DO OBJETO (Exemplo) UNID 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 
OBJETO A 

UNID 10 
R$ 

10,00 
R$ 100,00 

02 OBJETO B 
PEÇA 10 

R$ 
10,00 

R$ 100,00 

03 OBJETO C 
METRO 01 

R$ 
10,00 

R$ 10,00 

VALOR GLOBAL R$ 210,00 

 
1.2 - Anexo II-B - Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, do art. 7º da CF; 
1.3 - Anexo II-C - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;  
1.4 - Anexo II-D - Declaração de Não Parentesco;  
1.5 - Anexo II-E - Dados Complementares do Fornecedor.  
1.6 - Anexo III - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).  
2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o 
acolhimento da mesma no sistema eletrônico de compras e licitações. 
3 - O preço ora proposto inclui todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, benefícios, tributos, 
contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, frete, seguros e 
licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento do veículo. 
 
Local, ___ de _________ de 2021. 
 
 
 

____________________________ 
Identificação e assinatura 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO II-B - MODELO DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII DA CF 
 

 
 
 
 
A empresa _______________ inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) _______________, portador(a) do CPF nº _______________ e RG nº 
_______________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, que não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes, nos termos 
da Lei 9.854/99  (     ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO II-C - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

 
 
 
 
 
A empresa ______________ inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por intermédio de seu 
representante legal Sr(a) ______________, portador(a) do CPF nº ______________ e RG nº 
______________, declara para os devidos fins e sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato 
superveniente impeditivo a sua participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021. 
 
 
Local e Data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome e Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO II-D - MODELO DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
(em cumprimento ao disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93) 

 
 
 
 
 
 
A Empresa ________________, inscrita no CNPJ nº ________________, por intermédio do seu 
representante legal Sr(ª) ________________, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o 
nº ________________ declara, não possuir em seu quadro societário, servidor público do Município 
de Afonso Cláudio/ES, e que atende, plenamente, o que estabelece o inciso III, do artigo 9º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

 
 

Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO II-E - DADOS COMPLEMENTARES DO FORNECEDOR 
 
 

 
 

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR) 
 

NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 
 

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:  
 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:   
E-MAIL:   TEL/CEL:  
CEP.: 

BANCO:   AGÊNCIA: NÚMERO DA CONTA: 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Nº DE IDENTIDADE - ÓRGÃO EMISSOR  E CPF 
 
NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:  
 
CONDIÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE: 
 
ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
 
E-MAIL 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO III - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

1 - Habilitação Jurídica: 
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
1.2 - 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. 
1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela 
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante 

** Quando a sede da licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e 
equipe de apoio verificarão a regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, 
identificando irregularidade, a licitante será desclassificada.  

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 
2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste 
item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência 
de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
2.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a licitante deverá 
apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 

2.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
2.2.2 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública 
Municipal, ser prorrogado por igual período; 
2.2.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração Púbica Municipal outro documento que comprove a extinção ou suspensão 
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do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário 
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
2.2.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
2.2.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão. 
2.2.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob 
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 
2.2.7 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração Pública Municipal convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, 
observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Cartório 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. No caso 
de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão 
de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de disputa da licitação.  

3.1.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 
ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano 
de recuperação judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes 
neste Edital. 

 
4 - Comprovação da condição de microempresas ou empresas de pequeno porte ou equiparadas 
(EXCETO PARA OS LOTES 27 e 28 - conforme a classificação da empresa) : 
4.1 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da 
proponente. 

4.1.1 - No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que 
substitui inclusive o Requerimento de Empresário para todos os fins). 

 
OBSERVAÇÕES:  

1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados dentro do prazo de validade, para 
aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do documento não conter expressamente o 
prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor 
que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o 
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua 
emissão. 
2 - Deverá estar previsto no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para 
empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ARP Nº ____/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
PROCESSO Nº 5201/2021 
 
 
PREÂMBULO: Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da 
Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. Luciano Roncetti Pimenta, brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº 
___.___.___/__ e RG nº ___.___-ES, residente e domiciliado à __________________,  considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o Nº 21/2021, 
RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, 
com sede à ____________(endereço completo)_______________, neste ato representado pelo 
______________(condição jurídica do representante) Sr. ______________ (nome, nacionalidade, 
estado civil, profissão, documentos pessoais) _________, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei Federal Nº 
8.666/93 e pelo Decreto Municipal Nº 173/2009, conforme disposições a seguir. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de materiais elétricos para a manutenção da 
rede de iluminação pública do Município, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de 
Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 
1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes 
anexos: 

a) Anexo I-A - Especificação dos preços; 
b) Anexo “A” - Modelo de Ordem de Fornecimento;  
c) Edital e todos os seus Anexos; 
d) Proposta Comercial da Contratada. 
 

2 - DO PREÇO: 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo 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 no item 3 deste 
instrumento. 
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 
poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
pretendida nas hipóteses previstas na Lei8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO: 
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo 
mercado, o órgão gerenciador deverá: 
3.1.1 - Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
3.1.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido. 
Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
3.2.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 
que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem 
de fornecimento; 
3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 
3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 
como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

        3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 
no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 
3.5.3 - Não será concedida a revisão quando: 
3.5.3.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
3.5.3.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

                  3.5.3.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos 
à parte interessada; 

            3.5.3.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 
pela Procuradoria Municipal, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
 
4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 
4.1.1.1 - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
4.1.1.2 - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
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            4.1.1.3 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados 
no mercado; 

            4.1.1.4 - Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços. 
            4.1.2 - Pelo fornecedor, 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 aos fornecedores, mediante o envio 
de correspondência, com aviso de recebimento. 
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, 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. 
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, 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. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, até o 10º (décimo) dia útil após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a 
antecipação. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada ainda, das certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista devidamente válidas. 
5.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  

𝑉𝑀 = 𝑉𝐹 𝑥 
12 

100
 𝑥 

𝑁𝐷

360
 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 

5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 
revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
5.4 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964. 
5.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES, 
vedada a sua prorrogação. 
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 
termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo 
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dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem 
prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos se houver. 
 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e 
serão especificadas ao tempo da contratação. 
 
8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição 
com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade 
com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993. 
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos, o fornecedor será convocado para 
receber a ordem de fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e 
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de 
atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida 
para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas 
mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação. 
 
9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
9.1 - A entrega do objeto pelo Fornecedora deverá ocorrer, obrigatoriamente, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela órgão 
gerenciador/participantes da Ata, em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas 

9.1.1 - O local de entrega será na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, à Rua 
Anália Vieira de Souza, Bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES (ao lado do Cartório Eleitoral), 
em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas. 
9.1.2 - O transporte do objeto e toda a logística de entrega e descarregamento são de inteira 
responsabilidade da Contratada. 

9.2 - A Administração Municipal designará servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o art. 
15, § 8º, da Lei 8.666/1993, para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

9.2.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, 
atestado por escrito.  
9.2.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento 
provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.  

9.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo.  
9.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a Contratada será notificada da 
recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 
(cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixada em contrato/ata de registro de 
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preços, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para 
recebimento definitivo.  
9.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
10 - DA GARANTIA E DO PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO: 
10.1 - O prazo de validade do(s) objeto(s)/material(ais) deste Contrato/Ata será de no mínimo de 18 
(dezoito) meses, a contar da data de sua entrega. 
 
11- DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
11.1 - Compete a Contratada: 

a) emitir aceite da Autorização de Fornecimento. 
b) entregar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência 
e na Autorização de Fornecimento. 
c) apresentar justificativa fundamentada e documentada, para o caso de solicitação de 
prorrogação de prazo antes do vencimento do prazo de entrega;  
d) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 
Contratante;  
e) manter, durante toda a execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993.  
f) garantir a execução qualificada do contrato/ata de registro de preços durante o período de 
período de vigência, inclusive quanto ao prazo de garantia estabelecido no Termo de Referência, 
se houver. 
g) observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.  
h) responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, seguro, perdas e danos em virtude do 
fornecimento, dentro do padrão técnico contratado. 
i) substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação;  
j) assegurar que as matérias primas utilizadas na fabricação/confecção do objeto atendam às 
normas regulatórias vigentes;  
k) assumir os custos das análises técnicas especializadas em casos de dúvidas na especificação e 
qualidade do objeto entregue.  

 
11.2 - Compete a Contratante: 

a) emitir Autorização de Fornecimento. 
b) atestar as faturas, comprovando a entrega dos materiais/produtos solicitados; 
c) avisar, por telefone e/ou e-mail, à empresa, os eventuais cancelamentos de compras com o 
menor tempo possível, a partir da efetivação do pedido. 
d) efetuar o pagamento de acordo com o preço acordado e termos contidos no instrumento 
do ajuste. 
e) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
f) designar servidor ou comissão, nos termos do que estabelece o § 8º do art. 15 da Lei 
8.666/1993, para o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto. 
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g) promover o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas nele detectadas. 
h) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada. 
i) notificar previamente a Contratada na identificação de irregularidades. 
j) zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços sejam mantidas, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital. 

 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato/ajuste sujeitará o licitante contratado à aplicação 
de multa de mora, nas seguintes condições: 

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na 
Lei 8.666/93. 

12.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, 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 "c". 
12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e 
danos (alínea "b"). 

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
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(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 
(dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso 
da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
12.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
13 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA: 
13.1 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, 
o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo 
prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções. 
13.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a 
defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de 
aplicação de sanções. 
13.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será imposta multa de 2% 
(dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 
13.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não 
procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada 
do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 
13.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito municipal, o Contratante informará 
à Procuradoria Municipal sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à 
empresa. 
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14 - DA RESCISÃO: 
14.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 
8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
15 - DOS ADITAMENTOS: 
15.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei8.666/1993, após 
manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 
 
16 - DOS RECURSOS: 
16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 
do art. 109 da Lei 8.666/1993. 
 
17 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
17.1 - A execução do contrato/ata será acompanhada pela Administração Municipal, através de 
servidor formalmente designado, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 8.666/1993, que 
deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que 
não será permitido qualquer pagamento. 
17.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
17.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
17.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade do objeto entregue, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
17.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
17.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
18 - DO FORO: 
18.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ________________ de 2021. 
 
 

 
LUCIANO RONCETTI PIMENTA 

PREFEITO MUNICIPAL - AFONSO CLÁUDIO/ES 
ORGÃO GERENCIADOR 

NOME DA EMPRESA 
FORNECEDOR
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ANEXO “A” DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº ___/____    
REF.:  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____  
 
À 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 
AUTORIZAMOS V.S.ª a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificações e 
demais condições constantes do Edital e Anexo I do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021, da Ata de 
Registro de Preços acima referenciada e sua proposta no Processo Nº 5201/2021. 
 
I - DO OBJETO: (TRANSCREVER AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONSTANTES NO ANEXO I)  
Marca/referência: ______________;  
Quantidade/Unidade -  
Valor Unitário R$  e Valor Total R$  
 
II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Dotação Orçamentária: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente Ordem de 
Fornecimento correrão à conta do orçamento municipal, referente ao exercício de ______, a saber:  
_____________________________ 
 
III - DAS DEMAIS CONDIÇÕES:  
As condições de entrega e recebimento dos objetos/materiais, de pagamento, obrigações da 
Contratante e Contratada, penalidades e outros, obedecerão ao disposto na Ata de Registro de Preços 
em epígrafe e demais documentos que a acompanha, partes integrantes deste instrumento 
independente de transcrição. 
 
(Local), __ de ______________ de ____. 

 
_________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _________  
Município de Afonso Cláudio/ES 

CONTRATANTE 
 
 

 
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.  
 
(Local), __ de ______________ de 20__.  

 
CONTRATADA 



1

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ANEXO I - A

EDITAL
Nº000021/2021

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00001 - Lote 00001Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LAMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR
V.S 150 W - – 220 V, ALTA PRESSÃO,
BOCAL E40, FLUXO LUMINOSO DE
17.000LM, TEMPERATURA DE COR
2.000K E VIDA MÉDIA MÍNIMA DE
32.000 HORAS, GARANTIA DE
FABRICAÇÃO DE 12 MESES, COM
SELO PROCEL

600,000UN00025372001 46,03 27618,00S

27618,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00002 - Lote 00002Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LAMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR
V.S 250 W - - 220 V, ALTA PRESSÃO,
BOCAL E40, FLUXO LUMINOSO DE
33.000LM, TEMPERATURA DE COR
2.000K E VIDA MÉDIA MÍNIMA DE
32.000 HORAS, GARANTIA DE
FABRICAÇÃO DE 12 MESES, COM
SELO PROCEL

200,000UN00025371002 60,29 12058,00S

12058,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00003 - Lote 00003Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LAMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR
V.S 400 W -  – 220 V, ALTA PRESSÃO,
COR CLARA, BOCAL E40, FLUXO
LUMINOSO DE 55.000 LM,
TEMPERATURA DE COR 2.000K E VIDA
MÉDIA MÍNIMA DE 32.000 HORAS,
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12
MESES, COM SELO PROCEL

250,000UN00025979003 83,15 20787,50S

20787,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00004 - Lote 00004Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LAMPADA VAPOR METALICO -
TUBULAR V.S 250 W – 220 V, ALTA
PRESSÃO, COR CLARA, BOCAL E40,
FLUXO LUMINOSO DE 20.000 LM,
TEMPERATURA DE COR 5.000K E VIDA
MÉDIA MÍNIMA DE 15.000 HORAS,
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12
MESES, COM SELO PROCEL

100,000UN00022560004 83,99 8399,00S

8399,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00005 - Lote 00005Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LAMPADA VAPOR METÁLICO
TUBULAR V.S 400 W - - 220 V, ALTA
PRESSÃO, COR CLARA, BOCAL E40,
FLUXO LUMINOSO DE 35.000LM,
TEMPERATURA DE COR 6.000K E VIDA
MÉDIA MÍNIMA DE 15.000 HORAS,
GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE 12
MESES, COM SELO PROCEL

300,000UN00025373005 141,11 42333,00S
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42333,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00006 - Lote 00006Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO
COM CONDUTOR - PRINCIPAL DE 10MM
X 90MM² DERIVAÇÃO DE 1/2 A 10MM²
COM TOQUE DE AJUSTE 8N M

600,000UN00025374006 14,83 8898,00S

8898,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00007 - Lote 00007Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

REATOR DE USO EXTERNO VAPOR
SÓDIO V.S 150 W - - 220 V, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA, ENROLAMENTO
COM FIO DE COBRE, COM SELO
PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA E
ISSO 9001 (PADRÃO PROCEL)

350,000UN00025375007 103,92 36372,00S

36372,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00008 - Lote 00008Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

REATOR DE USO EXTERNO VAPOR
SÓDIO V.S 250 W - - 220 V, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA, ENROLAMENTO
COM FIO DE COBRE, COM SELO
PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA E
ISSO 9001 (PADRÃO PROCEL)

150,000UN00025377008 107,67 16150,50S

16150,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00009 - Lote 00009Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

REATOR DE USO EXTERNO VAPOR
SÓDIO V.S 400 W - - 220 V, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA, ENROLAMENTO
COM FIO DE COBRE, COM SELO
PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA E
ISSO 9001 (PADRÃO PROCEL)

200,000UN00025378009 145,89 29178,00S

29178,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00010 - Lote 00010Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

REATOR - DE USO EXTERNO VAPOR
METÁLICO 250 W 220 V, ALTO FATOR
DE POTÊNCIA, ENROLAMENTO COM
FIO DE COBRE, COM SELO PROCEL, 3
ANOS DE GARANTIA

100,000UN00000460010 91 9100,00S

9100,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00011 - Lote 00011Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

REATOR DE USO EXTERNO VAPOR
METÁLICO V.S 400 W - 220 V, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA, ENROLAMENTO
COM FIO DE COBRE, COM SELO
PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA E

100,000UN00025980011 142,55 14255,00S
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ISSO 9001 (PADRÃO PROCEL

14255,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00012 - Lote 00012Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

RELÊ FOTOELETRICO 127 V - ,
RETARDADO, POTENCIA DE COMANDO
RESISTIVA 1000 V, INDUTIVA 1200 V E
CORRIGIDO 500 V, E IDEAL PARA
ACIONAMENTO DE PONTOS
LUMINOSOS E OUTRAS CARGAS,
MANTÊM ACESSAS LUMINARIAS NA
AUSÊNCIA DE LUZ NATURAL E
INSENSÍVEL A VARIAÇÕES BRUSCAS
DE LUMINOSOS, RELÂMPAGOS E
FARÓIS, PODE SER INSTALADO COM
QUALQUER TIPO DE LÂMPADA,
SISTEMA DE ACIONAMENTO TIPO
TÉRMICO

900,000UN00025379012 33,72 30348,00S

30348,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00013 - Lote 00013Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LUMINARIA ABERTA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO - PADRÃO ESCELSA COM
BOCAL E40, COM ENCAIXE DE 33 MM

50,000UN00025380013 116,3 5815,00S

5815,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00014 - Lote 00014Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

BRAÇO MÉDIO CURVO - PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM
COMPRIMENTO DE 03 METROS, TUBO
COM DIÂMETRO 33 MM, ESPESSURA
DE 2,00 MM, TUBO E BASE
CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO
GALVANIZADO, SEM COSTURAS
CANTOS VIVOS OU REBARBAS
INCLINADOS 25°, COM SAPATAS EM
PERFIL - U, COM DOIS FUROS DE
DIÂMETRO DE 19 MM, PARAFUSOS,
ARRUELAS E ROSCA PARA SUPORTE

50,000UN00025381014 235,87 11793,50S

11793,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00015 - Lote 00015Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

PAR DE CINTA MCM GALVANIZADA
N° 180 - , COMPLETA COM PARAFUSO
E PORCA

30,000UN00024651015 41,6 1248,00S

1248,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00016 - Lote 00016Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

PAR DE CINTA MCM GALVANIZADA
N° 190 - , COMPLETA COM PARAFUSO
E PORCA

30,000UN00024652016 43,47 1304,10S

1304,10Valor Total R$
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Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00017 - Lote 00017Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

PAR DE CINTA MCM GALVANIZADA
N° 200 - , COMPLETA COM PARAFUSO
E PORCA

30,000UN00024653017 46,77 1403,10S

1403,10Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00018 - Lote 00018Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

FITA ISOLANTE 20 METROS - DE
COMPRIMENTO, 19 MM DE LARGURA,
0,18MM ESPESSURA COMPOSTO DE
FILME PVC AUTO-EXTINGUÍVEL A
CHAMAS (ANTICHAMA)

40,000UN00011452018 11,27 450,80S

450,80Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00019 - Lote 00019Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

ALICATE VOLTÍMETRO -
AMPERÍMETRO DIGITAL (PADRÃO
ESCELSA), CATEGORIA IV OU V.

3,000UN00001280019 781,97 2345,91S

2345,91Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00020 - Lote 00020Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

BOCAL DE LOUÇA E 40 - 100,000UN00022232020 14,5 1450,00S

1450,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00021 - Lote 00021Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

FITA ISOLANTE - ALTA FUSÃO 19 MM
X 0,76 MM X 10 M - BOA QUALIDADE

10,000UN00000329021 29,95 299,50S

299,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00022 - Lote 00022Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

BASE PARA RELE - COM SELO
PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA
(PADRÃO ESCELSA)

100,000UN00012835022 16,59 1659,00S

1659,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00023 - Lote 00023Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

CONJUNTO DE VARA TELESCOPIA DE
MANOBRA - 38 MM DE 07 ELEMENTOS
COM BOLSA, COM SELO PROCEL, 5
ANOS DE GARANTIA E ISSO 9001
(PADRÃO ESCELSA)

1,000UN00025384023 2450 2450,00S

2450,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00024 - Lote 00024Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME
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CABO - FLEXÍVEL PP (3 PERNAS)
EXTENÇÃO 3 X 2,5 MM (ROLO COM
100 METROS)

5,000M00014885024 1083,5 5417,50S

5417,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00025 - Lote 00025Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

CABO FLEXIVEL - 750 V – 2,5 MM
(ROLO COM 100 METROS) 3,000UN00013471025 292,67 878,01S

878,01Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00026 - Lote 00026Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

ADAPTADOR - DE LOUÇA E27 PARA
E40

250,000UN00005254026 22,63 5657,50S

5657,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00027 - Lote 00027Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LUMINARIA PUBLICA LED 100 W -
O CORPO DA LUMINÁRIA, TAMPA E
ALOJAMENTO DO DRIVER DEVERÃO
SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO
INJETADO.
O DIFUSOR DEVERÁ SER FABRICADO
DE VIDRO PLANO TEMPERADO
TRANSPARENTE.
A LUMINÁRIA DEVERÁ POSSUIR
SISTEMA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR
POR MEIO DE ALETAS EXPOSTAS AO
TEMPO PARA DEVIDA TROCA
TÉRMICA. ESTAS ALETAS DEVERÃO
FORMAR UMA ÚNICA PEÇA COM A
SUPERFÍCIE QUE SERÁ (ÃO)
INSTALADA(S) A(S) PLACA(S) DE
LED.
A FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA DE PONTA
DE BRAÇO DEVERÁ TER DIÂMETRO
EXTERNO DE 48,3MM A 60,3MM.
A LUMINÁRIA DEVERÁ TER TENSÃO
NOMINAL ENTRE 80 A 305VAC E
FREQUÊNCIA DE  50/60HZ.
O SISTEMA DE VEDAÇÃO DAS
LUMINÁRIAS DEVERÃO SER DE
GASKET(S), RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS. É NECESSÁRIO
LUMINÁRIAS COM LEDS EM
MONTAGEM SMD.
A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
CONTRA SOBTENSÕES DE
10KV/10KVA LIGADO E SÉRIE
INCORPORADO A LUMINÁRIA.
SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM
DISTORÇÃO HARMÔNICA MENOR OU
IGUAL A 20% E FATOR DE POTÊNCIA
MAIOR OU IGUAL A 0,92.
A LUMINÁRIA DEVERÁ SER DE 100
WATTS COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE
NO MÍNIMO130 LÚMENS POR WATT E
FLUXO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO DE

200,000UN00025390027 1082,5 216500,00N
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13.000 LUMENS, COMPROVADOS POR
IES LM-779 PODENDO SER
CONSIDERADO MAIS OU MENOS 5%
DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO.
SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM
TEMPERATURA DECOR DO LED DE
5.000K.
A VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DEVE SER
DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS, COM NO
MÁXIMO 30% DE DEPRECIAÇÃO DO
SEU FLUXO LUMINOSO INICIAL.
É OBRIGATÓRIO IP-66 PARA O CORPO
ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS AUXILIARES.
FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO PARA
ALCANÇAR GRAU DE PROTEÇÃO
IP-66.
TODO O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR
PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER
POLIMERIZADA NA COR CINZA.
ACOMPANHA RELÊ FOTO
ELETRÔNICO, TIPO DE CIRCUITO (NF)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE
105V E 305V -  50/60HZ EMBUTIDO NO
CORPO DA LUMINÁRIA.
TODAS AS LUMINÁRIAS DEVEM SER
CADASTRADAS NO INMETRO,
ATENDENDO O FORMATO DE
REGULAMENTAÇÃO PARA A
CERTIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA, DA
PORTARIA Nº 20.

216500,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00028 - Lote 00028Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

LUMINARIA - DE LED DE 200 W
O CORPO DA LUMINÁRIA, TAMPA E
ALOJAMENTO DO DRIVER DEVERÃO
SER FABRICADOS EM ALUMÍNIO
INJETADO.
O DIFUSOR DEVERÁ SER FABRICADO
DE VIDRO PLANO TEMPERADO
TRANSPARENTE.
A LUMINÁRIA DEVERÁ POSSUIR
SISTEMA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR
POR MEIO DE ALETAS EXPOSTAS AO
TEMPO PARA DEVIDA TROCA
TÉRMICA. ESTAS ALETAS DEVERÃO
FORMAR UMA ÚNICA PEÇA COM A
SUPERFÍCIE QUE SERÁ (ÃO)
INSTALADA(S) A(S) PLACA(S) DE
LED.
A FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA DE PONTA
DE BRAÇO DEVERÁ TER DIÂMETRO
EXTERNO DE 48,3MM A 60,3MM.
A LUMINÁRIA DEVERÁ TER TENSÃO
NOMINAL ENTRE 80 A 305VAC E
FREQUÊNCIA DE  50/60HZ.
O SISTEMA DE VEDAÇÃO DAS
LUMINÁRIAS DEVERÃO SER DE
GASKET(S), RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS. É NECESSÁRIO
LUMINÁRIAS COM LEDS EM
MONTAGEM SMD.

100,000UN00000127028 2359,27 235927,00N
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A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
CONTRA SOBTENSÕES DE
10KV/10KVA LIGADO E SÉRIE
INCORPORADO A LUMINÁRIA.
SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM
DISTORÇÃO HARMÔNICA MENOR OU
IGUAL A 20% E FATOR DE POTÊNCIA
MAIOR OU IGUAL A 0,92.
A LUMINÁRIA DEVERÁ SER DE 200
WATTS COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE
NO MÍNIMO 150 LÚMENS POR WATT E
FLUXO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO DE
30.000 LUMENS, COMPROVADOS POR
IES LM-779 PODENDO SER
CONSIDERADO MAIS OU MENOS 5%
DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO.
SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM
TEMPERATURA DECOR DO LED DE
5.000K.
A VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DEVE SER
DE NO MÍNIMO 50.000 HORAS, COM NO
MÁXIMO 30% DE DEPRECIAÇÃO DO
SEU FLUXO LUMINOSO INICIAL.
É OBRIGATÓRIO IP-66 PARA O CORPO
ÓPTICO E ALOJAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS AUXILIARES.
FILTRO DE ALÍVIO DE PRESSÃO PARA
ALCANÇAR GRAU DE PROTEÇÃO
IP-66.
TODO O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR
PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER
POLIMERIZADA NA COR CINZA.
ACOMPANHA RELÊ FOTO
ELETRÔNICO, TIPO DE CIRCUITO (NF)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE
105V E 305V -  50/60HZ EMBUTIDO NO
CORPO DA LUMINÁRIA.
TODAS AS LUMINÁRIAS DEVEM SER
CADASTRADAS NO INMETRO,
ATENDENDO O FORMATO DE
REGULAMENTAÇÃO PARA A
CERTIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA, DA
PORTARIA Nº 20.

235927,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00029 - Lote 00029Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

RELE - FOTOELETRONICO 105V A
305V 1800VA. BASE DE
POLIPROPILENO ESTABILIZADO
CONTRA RADIAÇÕES UV GRAU DE
PROTEÇÃO IP-67, CRISTAL AZUL,
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
ALETÔNICO MICRO CONTROLADO,
ACIONAMENTO COM PARTIDA RÁPIDA,
COMPORTAMENTO EM FALHA FAIL -
OFF, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE
TENSÃO COM VARISTOR, DEVE
SUPORTAR NO MÍNIMO 30.000
OPERAÇÕES

200,000UN00009982029 32 6400,00S

6400,00Valor Total R$
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Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00030 - Lote 00030Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaMPP/ME

BRAÇO CURVO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
( CISNE) - 3,0 METROS DE
COMPRIMENTO, DIÂMETRO Ø 48,3MM,
ESPESSURA PAREDE 3MM, COM
SAPATA REFORÇADA ALTURA 265MM
E LARGURA 60MM, ZINCADOS POR
IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR
6323 A MASSA E A ESPESSURA
MÍNIMA DA CHAMADA DE ZINCO DEVE
ATENDER À TABELA DA NCT 810044
TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA
LAMINADO ISENTOS DE REBARBAS
CANTOS VIVOS ACHATAMENTO DE
SESSÕES OU OUTROS DEFEITOS
INCOMPATÍVEIS COM O SEU USO
BASE AÇO CARBONO ABNT 1010 A
1020 A ZINCAGEM DEVE SER FEITA
APÓS A FABRICAÇÃO FURAÇÃO
SOLDAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA
PEÇA AS PARTES ZINCADAS DEVEM
ESTAR ISENTAS DE ÁREAS NÃO
REVERTIDAS E IRREGULARES TAIS
COMO INCLUSÃO DE FLUXO E DE
BORRAS OU OUTROS DEFEITOS
DEVENDO ATENDER ABNT 182,
ANEXAR JUNTO A PROPOSTA
CATÁLOGO, CERTIFICADO DE
GALVANIZAÇÃO E GARANTIA DE 15
ANOS DA INDÚSTRIA

300,000UN00026897030 260,33 78099,00S

78099,00Valor Total R$

834594,92Valor Global R$
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