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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 

Processo Administrativo nº 98/2019 

 

 

Altera descrição e valor de referência 

do item 1 do Objeto do Edital. 

 

Alair Cemin, Prefeito de Derrubadas/RS, no uso das atribuições legais, torna público o 

presente Edital de Retificação, com base nas disposições a seguir: 

 

1 – Altera a descrição e o valor de referência do item 1 do Objeto do Edital da 

licitação (Item 1 – Do objeto, subitem 1.1), conforme segue: 

Item  Código Descrição Un Qde Valor 

Referência 

1 006.048.022 

Luminária em LED para 

iluminação pública, cor da luz 

branco frio; com potência nominal 

de 100W; transparência mínima 

inicial das lentes de 85%. 

Encapsulamento dos LED’s: 

cerâmico ou metálico ou silicone. 

Grau de Proteção IP66 ou superior 

para o bloco ótico, IP65 ou superior 

para o drive, IP44 ou superior para 

o alojamento do driver na 

luminária. Admitida a tecnologia 

COM LED (Chip on board). Bivolt, 

com tensão de operação entre 100 a 

250 VAC; frequência nominal 

60Hz; eficiência luminosa mínima 

100lm/W, considerando fluxo 

luminoso útil da luminária; ângulo 

de abertura do facho luminoso 

mínimo de 120º. Temperatura de 

operação no mínimo entre -5ºC e 

45ºC. Tomada integrada para relé 

fotocontrolador. Vida útil de no 

mínimo 50.000 (cinquenta mil) 

horas; Índice de Depreciação 

mínimo L70 (perda máxima de 

30% do fluxo luminoso inicial após 

50.000 horas). Em conformidade 

Unidade 377 R$ 593,48 
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com a Norma IEC 61000-3-2. 

Acompanhada de eventuais 

acessórios para seu correto 

funcionamento. Garantia mínima 

do produto de 05 (cinco) anos. Em 

conformidade com normas da 

ABNT, e Portaria INMETRO nº 

20/2017. 

 

2 – Altera data de recebimento de propostas e documentos de habilitação. 

2.1 – O recebimento e a abertura dos envelopes de proposta e documentação serão às 9 

horas do dia 22 de novembro de 2019. 

 

3 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 

  

                               Derrubadas/RS, 07 de novembro de 2019. 

 

 

ALAIR CEMIN 

Prefeito Municipal 

 

 

Examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

Em ___/___/______. 

 

Dr. John Régis Gemelli dos Santos 

OAB/RS 49.757 

 


