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ADENDO – I  

 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO EDITAL N°048/2019 
 
 
A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, através do Pregoeiro, no uso de suas 
prerrogativas legais, torna público retificação do prazo de recebimento e abertura da 
documentação de habilitação e das propostas de preços da licitação Pregão Presencial Edital 
nº048/2019, cujo objeto aquisição de luminária para iluminação pública deste município. 
 
1. A retificação da data de recebimento e abertura da proposta do referido Edital, é 
proveniente da retificação da planilha orçamentária do termo de referência, anexo I. 
 
2. A data de recebimento e abertura das propostas será no dia 22.11.2019, ás 14:30hs, na 
sede desta Prefeitura, Rua Lourenço Pereira, 77, Centro - São Félix do Coribe - BA,  
 

 
São Félix do Coribe – Ba, 08 de novembro de 2019 

 
 

Benjamin Dourado  
Pregoeiro 
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ANEXO - I 

 
Termo de Referência 

Pregão Presencial nº048/2019 
 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:  
1.1. Título o Projeto: aquisição de luminária para iluminação pública, conforme orçamento anexo. 
 
1.1 Modalidades da Licitação: Pregão Presencial será a modalidade adotada, conforme disposição 
das leis federal nº10.520/2002, LC nº123/2006, 147/2014, Dec.nº3.555/2000, e 8.666/93, com as 
alterações impostas pela Lei 8.883/94, 9.648/1998, 12.349/2010; e 12.440/2011. 

 

2.0 OBJETO   
 
2.1 A presente licitação tem como objeto registro de preço na eventual e futuras aquisições  de 

luminárias de poste, tecnologia Led, pétala nacional, para serem utilizadas na iluminação de vias, 

praças, avenidas, e espaços públicos, na manutenção dos serviços públicos de iluminação pública 

deste município. 

 
3.1 DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.1 Poderão o participar deste Pregão presencial pessoas jurídicas que atenderem a todas as 
exigências, quanto à documentação, conforme estabelecido neste Edital, cadastradas ou não. 
 
3.1.2 - Não poderão participar as empresas que estejam suspensas de licitar ou impedidas de 

contratar com a Administração Pública; 
 
3.1.3 – Não poderão participar as empresas que estejam sob processo de falência ou concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial; 
 
3.1.4 - Não poderão participar as empresas que representem mais de uma empresa licitante; 
 
3.1.5 - Não poderão participar as empresas sob-forma de consórcio; 
 
3.1.6 – Não será permitido a subcontratar o objeto licitado; 
 
3.1.7 – Poderão participar desta Licitação as pessoas físicas que atenderem as exigências e condição 

do edital; 

 

4. ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL:   
4.1. O valor estimado efetivado pela administração, para a referida aquisição é no valor global de 

R$173.565,90, conforme orçamento anexo; 
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Item  Descrição dos Produtos   Watts Marca Qtd Unid. V.Unit V.Total 

1 

Luminária Pública para Poste Tecnologia 
LED, Luminária fabricação nacional, 
Potência 50w, peso aprox..1.880kg, cor 
preta, ângulo luz aprox.60º ou 120º, índice de 
proteção ip66, uso externo, Led: aprox.3000k 
a 5000k,aprox.6500k, lumes aprox.7000lm, 
7000lm, vida útil aprox.de 50.000hs ou mais,  
medidas aprox.de 72x190x485mm, Garantia  
mínima de 5 anos. 

50 w   100 U n    290,00     29.000,00  

2 

Luminária Pública para Poste Tecnologia 
LED, Luminária fabricação nacional, 
Potência 100w, peso aprox.2.950kg, cor 
preta, ângulo luz aprox.60º ou 120º, índice de 
proteção ip66, uso externo, Led: aprox.3000k 
a 5000k,aprox.6500k, lumes aprox.13930lm,  
vida útil aprox.de 50.000hs ou mais,  
medidas aprox.de 80x200x605mm, Garantia  
mínima de 5 anos.. 

100 w   200 U n    473,33     94.666,00  

3 

Luminária Pública para Poste Tecnologia 
LED Luminária fabricação nacional, Potência  
225w, peso aprox.6kg, cor preta, ângulo luz 
aprox.60º ou 120º, índice de proteção ip66, 
uso externo, Led: aprox.3000k a 
5000k,aprox.6500k, lumes aprox.31.500lm,  
vida útil aprox.de 50.000hs ou mais,  
medidas aprox.de 90x310x810mm, Garantia  
mínima de 5 anos. 

225 w   30 U n  1.663,33    49.899,90  

 Total .............................................................................................................................................R$ 173.565,90 

 

5. JUSTIFICATIVA  
5.1 Trata-se de objeto registro de preço na eventual e futuras aquisições de luminárias de poste, 

tecnologia Led, pétala nacional, para serem utilizadas na iluminação de vias, praças, avenidas, e 

espaços públicos, na manutenção dos serviços públicos de iluminação pública deste município. 

6. PROJETO FINALÍSTICO CUSTEIO 
6.1 A secretaria de Administração disponibiliza, o telefone nº 77-3491-1612, para consultas de 
eventuais dúvidas sobre a licitação.  
 
6.2 As despesas da aquisição ocorrerão na seguinte dotação orçamentária:  

 
07.01 – Secretaria de Obras Proj/Ativ – 2021 – Manut de Iluminação Pública – Elemento: 3.3.90.30-
00 – Material de Consumo (Fonte 00); 
 
7. PRAZO ESTIPULADO:  
7.1. Os produtos serão entregues parcelados conforme necessidade da secretaria, deste município;  
 
8. FISCALIZAÇÃO   
8.1. Caberá cada secretaria a responsabilidade de gerenciar o contrato, fiscalizando, controlando e 
aferindo o recebimento do objeto; 
 
9. HABILTAÇÃO NA LICITAÇÃO; 
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9.1. Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Habilitação Técnica, Habilitação Econômica Financeira, 
e outras se necessários; 
 
10. RESPONSABILIDADE CONTRATADA E CONTRATANTE   
10.1 - DA CONTRATANTE 
 
10.2 Prestar as informações e esclarecimentos necessários a proponentes; 
 
10.3 Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos; 
 
10.4 Efetuar o pagamento na forma e no prazo a ser pactuado no termo de contrato; 

 
 
10.5 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando o que não estiver de acordo, por meio de 
notificação à Contratada; 
 
10.6 – Este termo de referência, edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sede 
da Prefeitura, à Rua Lourenço Pereira, 77, centro – São Félix do Coribe - BA.  
 
10.2 DA CONTRATADA  
10.2.1 Responsabilizar-se pelo o fiel cumprimento das obrigações assumidas, prestando todos os 
esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante; 
 
10.2.2 Na vigência do prazo de garantia o fornecedor se obriga a: 
 
10.2.3 Efetuar os procedimentos para correção de defeitos apresentados após a entrega e aceite do 
produto, no prazo máximo de 08(oito) dias;   
 
10.2.5 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrasto, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas da licitação; 
 
10.2.6 O desatendimento das exigências formais acima aludidas importará na inabilitação do licitante, 
no respectivo processo;    
 
10.2.7 Responsabilizar-se a contratada pela garantia do produto, não inferior ao período de 05(cinco) 

anos, a contar da entrega do mesmo; 
 
10.2.8 – O contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art.13, e 20, da Lei nº8.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos produtos ofertados. 
 
10.2.8 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, 
INMETRO, ou outro, oficial na forma da lei. 
 
11.0 DA ENTREGA DO OBJETO  
11.1 A entrega dos produtos será parcelado de acordo a necessidade das secretarias, até 08(oito) 
dias, a contar da emissão da requisição (ordem de compra), devidamente assinada por servidor 
competente.   
 
11.2 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO  
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11.2.1 O prazo de execução da ata de registro é de 12(doze) meses, contar da emissão desta, poderá 

ser instituídos contratos decorrentes desta ata de registro de preços, e respectiva alterações, nos 
termos do art.12§2º,3º,4º do Dec.nº7.892/2013, e art.15, 65 e 57 da Lei 8.666/93. 
 
12. PAGAMENTOS 
12.1 O pagamento devido à contratada será efetuado até 30(trinta) dias, a contar da emissão da 
requisição, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correspondente ao objeto, atestada pela 
Secretaria de Administração e Finanças, e ainda, apresentando-se comprovantes das quitações dos 
efetivos encargos sociais, através das certidões negativas da Receita Federal, INSS, FGTS, 
Trabalhistas, Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal. 
 
13. FONTES DE PESQUISA 
 
13.1 Secretarias de Administração e Finanças.  
      

São Félix do Coribe - BA, 08 de novembro de 2019 
 

 

Marinaldo Magalhães Carneiro  

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 


