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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2022 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022  

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA EXECUÇÃO DE EFICIENTIZAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA TECNOLOGIA LED E 
ACESSÓRIOS 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, no uso de suas atribuições, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que no DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, às 08:00 
HORAS, no Auditório da Assistência Social, situada na Avenida Santa Rosa, nº 592, Centro, reunir-se-ão o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 074/2022, com a finalidade de receber propostas 
e documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UTILIZANDO 
TECNOLOGIA LED E ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 
MISSÕES – RS, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, 
às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 
123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Decreto 
Municipal nº 34/2006, Decreto Municipal nº 44/2019 e demais condições estabelecidas neste edital. 

 

1 - DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para a prestação dos serviços abaixo, nas 
condições do presente Edital e do Termo de Referência – ANEXO I: 

 
LOTE ITEM MÁX MÍN UNID DESCRIÇÃO 

PREÇO 
REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 
01 

1 120 80 PEÇA 

LUMINÁRIA PARA ATENDER A T.L-A E 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

BÁSICO, POTÊNCIA MÁXIMA 150W + 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (INCLUSA 

REMOÇÃO DA LUMINÁRIA EXISTENTE). 

 R$1.033,33  

01 

2 120 80 PEÇA 

LUMINÁRIA PARA ATENDER A T.L-C E 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

BÁSICO, POTÊNCIA MÁXIMA 80W + 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (INCLUSA 

REMOÇÃO DA LUMINÁRIA EXISTENTE). 

 R$926,67  

01 
3 200 160 PEÇA 

RELÉ FOTOELETRÔNICO, CONFORME 
PROJETO BÁSICO + SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO 
 R$33,00  
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01 

4 200 160 PEÇA 

BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
3M, CONFORME PROJETO BÁSICO + 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (INLCUSA 
REMOÇÃO DO BRAÇO EXISTENTE) 

 R$270,33  

01 

5 200 160 PEÇA 

CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM RDA, TIPO PERFURANTE 

PARA REDE ISOLADA OU NUA + 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

 R$ 8,50  

01 

6 200 160 PEÇA 

CINTA PARA POSTE CIRCULAR, 
GALVANIZADA A FOGO, 250MM, COM 

TRÊS PARAFUSO TIPO FRANCÊS 
M16X75MM + SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

 R$ 40,00  

01 

7 01 01 PROJETO 

PROJETO EXECUTIVO DE TODOS OS 
PONTOS DE I.P DA CONCESSIONÁRIA 

LOCAL, ATENDENDO AO PROJETO 
BÁSICO E AS DIRETRIZES DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 R$1.096,67 
  

     TOTAL LOTE 01 R$306.663,33 
 
 
 
 

02 

01 25 15 UNI 

LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO 
DE VIA PÚBLICA (POSTE 8/9M), 
POTÊNCIA DE 150W, BRANCO FRIO, 
TOMADA COM BASE PARA RELÉ 
FOTOELÉTRICO TRÊS PINOS OU 
SENSOR NOTURNO INTEGRADO A 
CARCAÇA; FLUXO LUMINOSO (MÍNIMO 
DE 15000 LUMENS), GRAU DE 
PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, VOLTAGEM 
BIVOLT AUTOMÁTICA (110V- 220V), 
COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A 
SURTOS, ENTRADA LATERAL PARA 
BRAÇO DE 48MM A 60MM, ÂNGULO DE 
ABERTURA MÍNIMA 125º, ESTRUTURA 
DO CORPO EM ALUMÍNIO. GARANTIA/ 
VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 R$1.033,33  

     TOTAL LOTE 02 R$25.833,25 
 
 
 
 
 
 
 

03 01 15 10 UNI 

LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO 
DE VIA PÚBLICA (POSTE 8/9M), 
POTÊNCIA DE 80W, BRANCO FRIO, 
TOMADA COM BASE PARA RELÉ 
FOTOELÉTRICO TRÊS PINOS OU 
SENSOR NOTURNO INTEGRADO A 
CARCAÇA; FLUXO LUMINOSO (MÍNIMO 
DE 15000 LUMENS), GRAU DE 
PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, VOLTAGEM 
BIVOLT AUTOMÁTICA (110V- 220V), 
COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A 
SURTOS, ENTRADA LATERAL PARA 
BRAÇO DE 48MM A 60MM, ÂNGULO DE 
ABERTURA MÍNIMA 125º, ESTRUTURA 
DO CORPO EM ALUMÍNIO. GARANTIA/ 

 R$926,67  
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VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
 

     TOTAL LOTE 03 R$13.900,05 
 

04 01 50 30 UNI 
REFLETOR LED 200W, EQUIVALE A 
400W VAPOR METÁLICO, 18000 
LUMENS, 5.500K, LUZ BRANCA FRIA 

R$295,00 

     TOTAL LOTE 04 R$14.750,00 
05 

01 25 15 UNI 

BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
3M, CONFORME PROJETO BÁSICO + 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (INLCUSA 
REMOÇÃO DO BRAÇO EXISTENTE) 

R$270,33 

     TOTAL LOTE 05 R$6.758,25 
1. No custo deverão estar inclusas todas as despesas tais como, salários, transporte, manutenção, seguro, 

licenciamento, leis sociais, encargos, benefícios, etc. 
2. Os serviços deverão ser executados em até 15 (quinze) dias após a solicitação, o atraso injustificado no 

atendimento e início dos serviços sujeitará a empresa a penalidades, previstas no edital/ata registro. 
3. Os itens do LOTE 1 deverão obedecer as normas e padrões descritos no ANEXO I. 
4. A instalação dos conjuntos especificados no LOTE 1 será gradativa, conforme existência de recurso 
e mediante solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
5. Como critério padrão para análise do resultado obtido, os ofertantes deverão enviar a 
curvas luminotécnicas das luminárias em formato .ies nomeado como “TL-A 
*FABRICANTE*”, onde essas serão submetidas as tipologias luminotécnicas no software 
gratuito e de uso global, o DiaLux evo .  
          5.1 Na estrutura do arquivo.ies, deverá constar marca e modelo da luminária, as 
mesmas que devem constar na proposta e por sua vez no certificado de conformidade 
INMETRO, para que não haja dúvidas quanto a oferta; 

 
6. A proposta deverá estar acompanhada das declarações e Laudos elencados no Projeto Básico – ANEXO 

I nos itens 3.1.6; 3.2.1; e,  3.3.   
7. A licitante classificada com a melhor proposta comercial deverá fornecer uma amostra 

referente a cada luminária ofertada, conforme as especificações contidas em sua proposta 
comercial, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão de 
julgamento ou outra data a ser fixada pela Comissão de Licitação 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de N° 1 e N° 2, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO SRP Nº 068/2022 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO SRP Nº 068/2022 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
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3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por meio de seu 
Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 
credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1 A identificação será realizada através da apresentação de cópia de um documento de identificação com 
foto, com validade e reconhecimento em todo território nacional, acompanhada do original. 

3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.3 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 

3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Quando representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar: 

a.1) Registro comercial, se empresa individual; 

a.2) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 
sociedade civil; 

a.4) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) Por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 
para a prática dos demais atos do certame; 

a.6) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 
sociedade por ações; 

a.7) Declaração de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação – ANEXO III; 

a.8) Declaração firmada por contador de que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual. 

b) Quando representada por Procurador, deverá apresentar: 

b.1) Todos documentos anteriormente mencionados, da alínea a.1 à a.8 e; 

b.2) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.3) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da empresa licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato 
de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta 
de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante 
fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 A licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 

3.5.1 As Cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
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Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
 
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente receberá os envelopes Nºs 01 - PROPOSTA 
e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhuma licitante retardatária. 

4.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento das licitantes, as quais deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos 
demais atos do certame. 
 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1 A proposta cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada 
em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada, carimbada e assinada pelo 
Representante Legal da licitante, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, datilografada ou impressa e deverá conter: (NÃO SERÁ ACEITA PROPOSTA 
MANUSCRITA) 

a) Razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail (se houver) para contato; 

b) Descrição completa dos serviços ofertados, referências e demais dados necessários. 

c) Proposta financeira, mencionando o preço unitário dos serviços objeto desta licitação, onde 
deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, 
contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

d) Para efeitos de julgamento da presente licitação será levado em conta o menor preço por 
LOTE, devendo constar na proposta o preço unitário de cada item e o total do lote. 

Observação: Serão considerados para fins de julgamento os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais se houver também em eventual contratação. 

5.2  Apresentar o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO; 

5.3 Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

expedida e assinada pelo fabricante do produto, indicando de forma clara os produtos 

elencados na proposta. 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais 
baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor até a proclamação da vencedora. 
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6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, pelo Pregoeiro, 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida 
a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1 Dada a palavra à licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar nova proposta. 

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$0,10 (Dez Centavos).. 

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da 
licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 
propostas. 

6.9 Caso não seja ofertado nenhum  lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 
acordo com as especificações deste edital (Item 5) e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) Contiverem opções de preços alternativos; 

c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 
do item 5; 

e) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 

7.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da 
Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5, deste edital. 

6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% 
(cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será 
convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até 
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, 
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste 
item. 

6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 

6.18 O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

6.19 Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.19.1 A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica na total concordância 
com as condições do Edital de licitação e da minuta da ATA de Registro de Preços e/ou do termo de 
contrato; 

6.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras/Licitações desta Prefeitura 
Municipal, conforme subitem 15.1 deste edital. 

6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas no mesmo ato as licitantes presentes. 

6.22 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, será acrescido o 
percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo 
previdenciário a ser suportado pelo Município. 

6.23 Após a cessão de lances e proclamada vencedora(s), a(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ao) apresentar a 
proposta adequada ao valor do último lance, no prazo de 03 (três dias) úteis. 
 
7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a empresa licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 - REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) 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; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

Observação: Será dispensada da apresentação no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 
7.1.1, a licitante que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste 
edital. 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e quanto a dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) Certidão Conjunta Negativa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão  Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do 
documento. 

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão atualizada de registro do responsável técnico no CREA — Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, com prazo 
de validade em vigor. 
a.1) Prova do vínculo do responsável técnico com a empresa, através da apresentação de 
Carteira ou Contrato de Trabalho, ou, através do Registro no CREA/CAU. 

7.1.6 - OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358-02 – ANEXO IV; 

b) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista – ANEXO V; 

c) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública – ANEXO VI. 

7.2 A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, previstos no item 7.1.2 e 7.1.3, deste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
Regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pela licitante, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do Pregão será suspensa, podendo o Pregoeiro fixar 
desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando as licitantes já intimadas a comparecer ao 
ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e a 
Cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
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7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação da 
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 14, 
alínea "a", deste edital. 

7.4 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a empresa licitante retirá-lo após aquele 
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço por 
unidade será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as 
ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 
Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 
proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer 
por parte da licitante. 
 
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão, a intenção de recorrer, esta 
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2 Constará na Ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas 
as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo 
de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata 
do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do Pregão, 
são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas 
razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 
subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
 
10 - DOS PRAZOS: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará a(s) 
vencedora(s) para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 A Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. 

10.4 Os serviços ora licitados deverão ser de ÓTIMA QUALIDADE, deverão estar de acordo com as normas 
técnicas aprovadas pelo órgão fiscalizador competente e ser entregue em perfeitas condições para uso, como 
prestado aos demais consumidores. 

10.5 A execução dos Serviços será realizada conforme necessidade e demanda, mediante Ordem de Serviço, 
emitido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
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10.6 A licitante vencedora deverá iniciar a prestação de serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
da data de Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
 
11 – DO SERVIÇO: 

11.1 Os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade e o interesse do Município, conforme Projeto 
Básico 

11.2 A licitante vencedora fornecerá todo pessoal necessário à realização do objeto contratual, sem que entre 
o Município e a licitante vencedora resulte vínculo de natureza trabalhista. 

11.3 A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a 
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, 
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento 
11.4 A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, 
cobertos pela garantia, de no máximo 15 dias úteis contados da solicitação da contratante. 
Sendo a retirada do produto defeituoso e a reinstalação, após o recebimento definitivo do 
objeto às expensas da contratante 
11.5 O período de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, em conformidade com a solicitação da 
Administração. 
11.6 A licitante vencedora deverá fornecer todos os materiais necessários aos serviços, a mão-de-obra, os 
equipamentos, as ferramentas, os utensílios, os transportes de material e pessoal, e outros que se fizerem 
necessários, e, ainda, a respectiva iniciativa das providências nos devidos prazos. 

11.7 A licitante vencedora deverá promover, acaso ocorram correções necessárias, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.8 As quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com o artigo 65, inc. I, alínea “b” e § 
1º, da Lei nº. 8.666/93, dependendo da necessidade e dos recursos disponíveis. 
 
12 - DO PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado contra empenho após a execução dos serviços, por intermédio do Setor de 
Tesouraria do Município e mediante a apresentação da nota fiscal/fatura (NOTA ELETRÔNICA), correndo 
a despesa na respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal,  

12.2 A nota fiscal/fatura (NOTA ELETRÔNICA) emitida pela licitante deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do Número do Processo Administrativo, e/ou Número do Pregão, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo 
servidor responsável. 

12.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará o licitante com juros de 0,5% 
ao mês, pro rata.  

12.5 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 
 
 
13 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

13.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela licitante, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
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13.2 Os preços são ajustados pelo prazo certo de 12 (doze) meses e acaso comprovada a elevação/redução no 
preço dos serviços de modo a afetar o equilíbrio econômico-financeiro da licitante, poderá ser efetuado o 
ajuste dentro dos critérios estabelecidos pela legislação. 

13.3 Para os fins do definido na presente cláusula, a licitante, deverá apresentar nota fiscal relativo à última 
compra dos produtos licitados, realizada junto ao seu fornecedor, imediatamente anterior à apresentação da 
respectiva Proposta Financeira, sendo que a data de sua emissão não poderá ser de um período superior a 30 
dias antecedentes à data da respectiva proposta financeira. 
 
14 - DAS PENALIDADES: 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de contratante, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

d) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

f) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
Contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da licitante, quando for o caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta à licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Campina das Missões, Setor de 
Compras/Licitações, sito na Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, por telefone (55) 3567-
1120, e-mail licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br , em horário normal de expediente, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-
ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Compras/Licitações. 
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15.3 Somente serão aceitos pedidos de impugnações, os documentos em vias originais devidamente 
carimbadas e assinadas, protocolados junto a Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, ou por 
e-mail exclusivo: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 

15.4 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 
útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as empresas licitantes façam constar na documentação 
seus dados de contato – número de telefone, e-mail, endereço completo com CEP. 

15.6 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por funcionário deste Município, ou, 
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

15.7 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7.1.2 e 7.1.3, serão tidas como 
originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

15.8 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

15.9 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.10 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8.666-93). 

15.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
seja. 

Campina das Missões – RS, 27 de setembro de 2022. 

 

____________________ 
Carlos Justen 

Prefeito 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviço de Eficientização de Iluminação Pública 

utilizando tecnologia LED e Acessórios, com fornecimento de materiais e serviço de 

instalação (empreitada global) para atendimento as vias públicas do município de Campinas 

das Missões - RS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A iluminação pública desempenha um papel fundamental para os centros urbanos, integrando, 

destacando e valorizando a arquitetura das cidades, prédios, monumentos, praças e logradouros, além de 

prover maior segurança à população atuando como inibidor de violência e contribuindo com a fluidez do 

trânsito de veículos e pedestres.  

Com a implantação deste projeto, buscamos modernizar e eficientizar o sistema de iluminação 

pública do Município na Avenida Santa Teresa, através da substituição das atuais lâmpadas de vapor sódio 

por lâmpadas de LED, permitindo o atendimento ao cidadão, tendo como metas importantes a serem 

atingidas na economia de energia, custos de manutenção reduzidos, propiciando benefícios socioeconômicos, 

tais como melhorias na qualidade de iluminação, diminuição da insegurança e melhorias nas atividades da 

economia local. 

 

LUMINÁRIA LED: Tem-se observado a crescente evolução da tecnologia das luminárias para 

iluminação pública utilizando como fonte luminosa o LED. Diferentemente das lâmpadas incandescentes ou 

de descarga, que emitem luz através da queima de um filamento ou pela ionização de alguns gases 

específicos, o LED produz sua luminosidade, basicamente, através da liberação de fótons provocada quando 

uma corrente elétrica flui através deste componente. Por se tratarem de fontes luminosas com facho de luz 

bem direcionado, livres de metais pesados, com alta vida mediana, cerca de 50.000 horas, alta eficiência – 

cerca de 80lm/W, resistentes a vibrações, elevado IRC, e com flexibilidade na escolha da temperatura de cor, 

há a expectativa de que os equipamentos empregando estes componentes sejam no futuro a alternativa mais 

viável para sistemas de iluminação. Neste contexto apresentamos algumas considerações positivas e 

negativas a respeito da luminária LED. 

 

Vantagens: Alta Eficiência luminosa (>120lm/W); Longa Vida útil de até 100.000 hs;  Baixa depreciação do 

fluxo luminoso e manutenção do espectro ao longo da vida; Possibilidade de luz branca quente, neutra e fria;  

Ótima reprodução de cores IRC>70 (maior segurança, bem estar e embelezamento urbano);  Redução nos 

custos de energia e manutenção;   

 

Desvantagens: Custo inicial dos equipamentos (mais alto do que os equipamentos tradicionais). 
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Considerando a Eficiência Energética definida como uma atividade que procura aperfeiçoar o uso 

das fontes de energia e que consiste em utilizar menos energia para fornecer a mesma quantidade de valor 

energético.  

Considerando o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEF ANEEL), existe uma meta nacional 

para redução de 10% do consumo de energia elétrica até 2030 – 106.623 GWh – por meio de ações que 

estimulam a aplicação de processos de eficiência energética para a indústria, edificações, prédios públicos, 

iluminação pública, etc. Os meios usuais para alcançar maior eficiência energética, podem ser listados como:  

Utilização de fontes luminosas mais eficientes (ex.: iluminação LED em comparação a outras tecnologias); 

Otimização da manutenção de redes e equipamentos (menores perdas);  Utilização de fontes de energias 

renováveis (ex.: solar, eólica, biomassa, etc.)  

 

O presente projeto básico estabelece os critérios e exigências mínimas a serem 

atendidas para o objeto a ser licitado pelo município na modalidade Pregão Presencial – Ata 

Registro de Preços. 

 

Os quantitativos estão estabelecidos na planilha orçamentária (P.O – Anexo B). 

Além das exigências aqui especificadas, os equipamentos deverão estar de acordo 

com as Normas, Portarias e Instruções Técnicas vigentes dentro do Território Nacional. 

 

2. LOCAIS DE APLICAÇÃO DO OBJETO 

Atualmente, como é de mesma forma a realidade da maioria dos municípios no Brasil, 

o município de Campina das Missões conta com um sistema de iluminação pública baseado 

em lâmpadas de alta descarga (HID). 

O sistema atual conta com lâmpadas de 250W, distribuídos nas diversas ruas do 

perímetro urbano e expansão urbana do Município de Campina das Missões, com exceção da 

Avenida Santa Teresa, a qual já possui a tecnologia LED instalada. 

Para o planejamento da eficientização atingir a todas as vias urbanas, será necessário 

separar a cidade em diversos lotes de aplicação do serviço, de acordo com a demanda 

planejada e perspectiva financeira orçamentária do Município. 

O Projeto Executivo a ser contratado deverá demonstrar a distribuição dos diferentes 

e demais lotes, conforme exigência a ser repassada pela Administração à Empresa 

vencedora. 

 

3. CRITÉRIOS TÉCNICOS 

Está seção trará todas as informações técnicas necessárias para elaboração da 

proposta de preços, além de solicitar a apresentação de documentos comprobatórios que 

garantam a qualidade mínima exigida. 

 

3.1 TIPOLOGIAS LUMINOTÉCNICAS - TL 
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 Tomada como referência a norma brasileira NBR-5101, cujo escopo é estabelecer os 

requisitos para iluminação de vias públicas, propiciando segurança aos tráfegos de pedestres 

e de veículos, foram definidas seis tipologias luminotécnicas que atendem aos tipos de via 

encontradas no município. 

 

 As tipologias definem basicamente qual o nível de iluminação esperada para cada 

tipo de via, limitando a potência máxima a ser utilizada pelo proponente, resultando assim 

na eficiência da contratação, pois observa tanto o resultado de qualidade, quanto o impacto 

na despesa corrente aos cofres públicos. 

 

 Como critério padrão para análise do resultado obtido, os ofertantes deverão enviar a 

curvas luminotécnicas das luminárias em formato .ies ,  onde essas serão submetidas as 

tipologias luminotécnicas no software gratuito e de uso global, o DiaLux evo. 

 

 Por se tratar de um registro de preços, aonde a administração não se faz obrigada a 

contratar o quantitativo total, a empresa vencedora do certame utilizará as definições das 

tipologias luminotécnicas para elaborar um projeto executivo, que encontra detalhes na 

seção 6. 

 

 

3.1.1 TL-A 

 Para essa TL, a potência máxima da luminária será de 150w, abaixo seguem os dados 

completos da tipologia: 

UN ILATERAL Dist. poste-pista para 0° 1,30
- Dist. poste ao meio-fio 2 -

38 ,00 Pendor ponto luz 1 1,20
0 ,80 - Pendor ponto luz 2 -

CIE  R3 , q0  0 .07 2 ,50 Ângulo incl. do braço 1 4,00

- Ângulo incl. do braço 2 -
2 8,00 Nº luminárias / ponto 1 1

- Nº luminárias / ponto 2 -

Classe de iluminação 
NBR 5101

Malha de 
Cálculo                 
(X-Y)

Emed 
MÍN (lux)

Uo MÍN              
(Emin/Emed)

P2 20x5 10 ,00 0 ,25 Largura do Passeio Oposto 4,00
V1 20x10 30 ,00 0 ,40 Largura da Pista Oposta 9,00
P2 20x5 10 ,00 0 ,25 Largura do Passeio Adjacente 4,00

150W

REQUISITOS E PARÂMETROS - DIALUX EVO
Tipologia luminotécnica da via:

Características físicas do  sistema IP que deverão ser adotadas (m)
TL-A

Ajuste de ângulo: Arranjo dos postes 1
Deverá possuir Arranjo dos postes 2

Considerações técnicas: Distância entre postes 1
Fator de manutenção Distância entre postes 2

Superfície do pavimento (via) Comprimento braço 1
Indicador para definição  da malha de cálculo Comprimento braço 2

Nº faixas tráfego na pista Altura do ponto de luz 

Passeio Oposto
Pista de Rodagem
Passeio Adjacente

Potência máxima declarada da luminária :

Altura do ponto de luz 
Indicadores luminotécnicos mínimos que deverão  ser atendidos Características físicas da v ia

Elemento da via Larguras em metros (m)
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Para essa TL, a potência máxima da luminária será de 80w, abaixo seguem os dados 

completos da tipologia: 

 

U NILATERAL Dist. poste-pista para 0° 0 ,600
- Dist. poste ao meio-fio 2 -

38 ,00 Pendor ponto luz 1  
0 ,80 - Pendor ponto luz 2 -

CIE R3, q0  0 .07 2 ,200 Ângulo incl. do braço 1 5 ,0°

- Ângulo incl. do braço 2 -
2 8,00 Nº luminárias / ponto 1 1

- Nº luminárias / ponto 2 -

Classe de iluminação 
NBR 5101

Malha de 
Cálculo                 
(X-Y)

Emed 
MÍN (lux)

Uo MÍN              
(Emin/Emed)

P2 20x5 10 ,00 0,25 Largura do Passeio Oposto 1 ,5 0
V3 20x10 15 ,00 0,2 0 Largura da Pista de Rodagem 9,0 0
P2 20x5 10 ,00 0,25 Largura do Passeio Adjacente 1 ,5 0

80W

Passeio Oposto
Pista Oposta

Passeio Adjacente
Potência  máxima declarada da luminária :

Altura do ponto de luz 
Indicadores luminotécnicos mínimos que deverão ser atendidos Características físicas da  v ia

Elemento da via Larguras em metros (m)

Superfície do pavimento (via) Comprimento braço 1
Indicador para definição da malha de cálculo Comprimento braço 2

Nº faixas tráfego na pista Altura do ponto de luz 

Deverá possuir Arranjo dos postes 2
Considerações técnicas: Distância entre postes 1

Fator de manutenção Distância entre postes 2

REQUISITOS E PARÂMETROS - DIALUX EVO
Tipologia luminotécnica da via:

Características físicas do  sistema IP que deverão ser adotadas (m)
TL-C

Ajuste de ângulo: Arranjo dos postes 1

 
 

3.1.6 Critérios para avaliação das curvas. ies dos ofertantes nas tipologias 

luminotécnicas 

 

 Deverá fazer parte da proposta do ofertante o arquivo .ies (curvas de distribuição) da 

luminária LED tipologia luminotécnica, sob pena de desclassificação e ainda: 

 

 I – O arquivo deverá ser nomeado como: “TL-A *FABRICANTE*”, para  tipologia 

luminotécnica. Poderá ser utilizada a mesma luminária (curva) para mais de uma tipologia; 

 

 II – Poderão ser utilizados ângulos de instalação diferentes do ângulo do braço, 

respeitando o ajustado de ângulo da luminária ofertada e a soma/subtração em relação ao 

ângulo do respectivo braço; 

 

 III – Na estrutura do arquivo .ies, deverá constar marca e modelo da luminária, a 

mesma que devem constar na proposta e por sua vez no certificado de conformidade 

INMETRO, para que não haja dúvidas quanto a oferta; 

 

 IV – As curvas deverão ter os dados obtidos do ensaio respectivo, que faz parte da 

certificação do produto (Portaria Nº20/2017). Em sendo constado que os dados não são os 

mesmos do referido ensaio ou ainda que há dados divergentes, será realizado diligência 

junto aos laboratórios e a ofertante terá sua proposta desclassificada; 
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 V – Caso ofertado produto com potência declarada superior a máxima indicada, a 

proposta será desclassificada;  

 

VI – Caso ofertado produto que não atenda a indicação luminotécnica nesta TL, a 

proposta será desclassificada. 

 

3.2 ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA AS LUMINÁRIAS LED PÚBLICA 

 

As luminárias deverão ter vida útil  conforme critério L70, constante no certificado do 

INMETRO, de no mínimo 65.000 horas, a alimentação dos chips de LED deverá ser em 

corrente contínua, fornecimento por um controlador (driver) de fonte chaveada devidamente 

ensaiado conforme CISPR 15:2018. 

Além das especificações acima, deverá atender com base nos dados declarados pela 

Portaria 20/2017 INMETRO que serão consultados durante o certame pela comissão de 

Licitação para fins de classificação da proposta: 

 

a. Vida útil mínima de 65.000 horas 

b. Temperatura de cor 5.000K 

c. Tensão de entrada 100~250 VAC (Full range); 

d. Frequência de entrada 60 Hz; 

e. Ajuste de ângulo de instalação de -15° a +15° na própria luminária ou acessório que permita 

a mesma função. Ambas as opções deverão ter sido ensaiadas para as normativas pertinentes 

e comprovadas através da apresentação de relatório. 

f. Tomada para relé fotoeletrônico 3 segmentos ou fotocélula integrada; 

g. Driver dimerizável padrão 0-10V; 

h. Corpo fabricado em alumínio injetado ou extrudado; 

i . Índice de reprodução de cor mínimo de 70%; 

j. Fator de Potência Maior que 0,98; 

k. Grau de proteção IP66 para o produto ou, corpo óptico e driver. 

l . Todos os parafusos em aço inoxidável; 

m.  Cabo de alimentação com 5 metros sem emendas desde a conexão com o anti-surto, inclusive 

cabo de proteção PE. 

 

3.2.1 Documentos comprobatórios das luminárias LED 

 

Para fins de comprovação das características das luminárias ofertadas e garantia para 

a contratada, deverá ser juntado proposta, sob pena de desclassificação, os seguintes 

documentos referentes às luminárias LED: 
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a. Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

expedida e assinada pelo fabricante do produto, indicando de forma clara os produtos 

elencados na proposta. 

b. Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº. 20 

INMETRO das luminárias ofertadas. 

c. Termo expedido pelo fabricante da luminária constando que o cabo de alimentação de 5 

metros esteja ligado/conectado diretamente no anti-surto sem emendas, inclusive cabo de 

proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede. 

d. Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado. 

e. Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 INMETRO. 

Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, a licitante deverá, sob pena de desclassificação, 

indicar quais são as luminárias (itens) validados pelo ensaio de TIPO. 

f. Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme 

EN55015 ou CISPR 15. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, a licitante deverá, sob 

pena de desclassificação, indicar quais são as luminárias (itens) validados pelo ensaio de 

TIPO. 

g. Relatório de ensaio conforme LM-80-15 (IESNA) ou LM-79-19 (IESNA), emitido por 

laboratório oficial, acreditado no INMETRO ou com acreditação internacional ISO/IEC 

17025:2005 para fins específicos de ensaios elétricos. 

h. O relatório de ensaio conforme LM-80-15, deverá ser acompanhado de relatório de ensaio 

comprovando que a temperatura do LED utilizado na luminária (ISTMT) atenda: 

I - A maior temperatura medida no ISTMT deverá ficar abaixo do maior valor de 

temperatura do componente medido na LM-80; 

II - A localização do ponto TMP deve ser igual para ISTMT, relatório da LM-80 e com a 

especificação do local pelo fabricante; 

III - A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminária, deverá ser 

inferior ou igual à corrente no LED medido para o relatório da LM-80. 

 

3.3 ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O RELÉ FOTOELETRÔNICO. 

 

O relé fotoeletrônico ofertado deverá atender no mínimo as seguintes especificações, 

sob pena de desclassificação da proposta: 

 

a. Base em polipropileno e tampa em policarbonato; 

b. Tampa estabilizada contra raios UV; 

c. Material dos contatos em latão estanhado; 

d. Gaxeta de encaixe com a base em PVC; 

e. Grau de proteção I.P 67; 

f. Esquema elétrico NF (liga de noite); 

g. Falha em OFF; 

h. Consumo máximo em 220V: 1,0 W; 
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i . Capacidade carga com FP=1: 1000 W; 

j. Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; 

k. Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; 

l . Temperatura de operação: -5°C à 50°C; 

m.  Operação do tipo zero crossing switch. 

 

3.3.1. Documentos comprobatórios para o relé fotoeletrônico 

 

Para fins de comprovação das características do relé ofertado e garantia para a 

contratada, deverá ser juntado proposta, sob pena de desclassificação, os seguintes 

documentos referentes às luminárias LED: 

 

a. Ensaio de durabilidade de 40.000 ciclos, realizado por laboratório independente. 

b. Limite de funcionamento e operação, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 

c. Comportamento à 70°C, realizado por laboratório independente e acreditado ao INMETRO. 

d. Ensaio de resistência UV, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 

e. Ensaio de impulso combinado, realizado por laboratório independente. 

f. Ensaio de grau de proteção, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 

g. Ensaio de consumo, realizado por laboratório independente. 

h. Ensaio de resistência a impacto, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 

i. Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

expedida e assinada pelo fabricante do produto, indicando de forma clara os produtos 

elencados na proposta. 

 

 

3.4 ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA OS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

 

O acabamento dos braços deverá ser galvanizado por imersão a fogo com camada de 

100 micras de média e 86 no ponto mínimo, espessura mínima de #2,25mm para o tubo, 

com sapata de fixação, possuir furo para dois parafusos ØM16 mm e atender às seguintes 

Normas Brasileiras: NBR 14744 / NBR 6123 / NBR 6323 / NBR 11003. 

 

3.4.1 Braço de 3 metros 

 

Dimensões em milímetros conforme figura abaixo: 
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3.4 INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS 

 

As luminárias serão instaladas na ponta dos braços de iluminação pública, para tanto 

deverão ser realizadas as seguintes previsões: 

 

a. Substituição do Relé fotoeletrônico. 

b. Execução da fiação nova (incluída na especificação da luminária) e dos conectores novos 

(item 5 da P.O) em todos os pontos. 

c. Destinação final das lâmpadas e relés removidos para local adequado. 

d. Transportes das luminárias e reatores em local indicado pela administração, dentro dos 

limites do município. 

 

3.5 INSTALAÇÃO DOS BRAÇOS 

 

Os braços instalados fixados no poste da rede de distribuição, para tanto deverão ser 

realizadas as seguintes previsões: 

 

a. Cintas adicionais necessárias à substituição (item 6). 

b. Transportes dos braços retirados para local indicado pela administração, dentro dos limites 

do município. 

 

4. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

A contratada deverá assegurar a contratante a garantia por defeito de fabricação pelo 

prazo indicado para os produtos eletrônicos.  

Os braços, ferragens e conectores por não sofrerem desgastes temporais não se 

enquadram em termos de garantia, sendo o aceite realizado quando do recebimento 

definitivo do objeto. 

 

A garantia dos itens defeituosos não se estende, estritamente, a: 
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a. Descarga Atmosféricas; 

b. Vandalismo; 

c. Danos provocados por queda, impacto, enchente; 

d. Defeitos causados por caso fortuito ou força maior; 

e. Produtos alterados e/ou modificados; 

f. Produtos que não tenham sido instalados pela contratada. 

g. Oscilações na rede fora da tensão especificada e devidamente comprovada. 

 

A contratada deverá assegurar o prazo de substituição dos produtos defeituosos, 

cobertos pela garantia, de no máximo 15 dias úteis contados da solicitação da contratante. 

Sendo a retirada do produto defeituoso e a reinstalação, após o recebimento definitivo do 

objeto às expensas da contratante. 

Em caso de parada de funcionamento dos produtos dentro do período de garantia, os 

serviços de remoção e reinstalação ficarão a cargo da contratante.  

Em constatado defeito de fabricação dos produtos que ocasionaram a parada de 

funcionamento, a contratada arcará com todos os custos para reposição da peça, excluídos os 

custos dos serviços de remoção e reinstalação. 

Em constatado defeito nos serviços que ocasionaram a parada de funcionamento, a 

contratada arcará com todos os custos. 

 

 

 

5. DAS AMOSTRAS 

A licitante classificada com a melhor proposta comercial deverá fornecer uma 

amostra referente a cada luminária ofertada, conforme as especificações contidas em sua 

proposta comercial, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

sessão de julgamento ou outra data a ser fixada pela Comissão de Licitação. 

As amostras deverão estar identificadas com etiqueta contendo: razão social da 

licitante, marca e modelo, sendo o mesmo da curva. ies, da luminária. 

As amostras deverão ser entregues no departamento de licitações do Município de 

Campina das Missões - RS. 

 

6. DO PROJETO EXECUTIVO 

Observar o projeto básico com atenção é de fundamental importância para as 

proponentes elaborarem suas propostas com assertividade também no Projeto Executivo. 

O projeto básico foi elaborado com base fundamental na NBR-5101 e na utilização 

das tecnologias LED para atingir a economia de energia almejada. 

Quanto da execução do projeto executivo, a contratada deverá observar todas as 

normas de segurança (NRs) aplicáveis, que serão vinculadas em contrato, com entrega do 

P.E. junto na entrega da Obra. 
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O Projeto Executivo de Iluminação Pública deverá ser entregue em (02) duas cópias 

dos projetos completos (memorial descritivo, lista de materiais e seus quantitativos, anexos, 

plantas e ART do Engenheiro Eletricista responsável técnico) e também, em meio digital.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eventuais dúvidas, questionamentos e impugnações de ordem técnicas serão 

respondidos pela Secretaria de Administração e Planejamento e Secretaria de Obras 

Públicas. 

                                             

Campina das Missões/RS, 23 de agosto de 2022. 

 

 

 ______________________                      ______________________             

   GABRIEL DE OLIVEIRA                          VALDIR JOSÉ HENZ 

     Responsável Técnico                       Secretário de Obras Públicas 

 Eng. Civil CREA/RS 168.93 
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA REGISTRO PREÇOS 

(Pregão Presencial) Nº 068/2022 

  
Aos xx dias do mês de XXXXXXX de 2022, nas dependências da Administração Municipal de 

Campina das Missões, sito à Av. Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, o Município de Campina das Missões, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal em exercício, Senhor Carlos Justen, doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO 
GERENCIADOR e as empresas ______________________________________________________, 
doravante denominadas FORNECEDORES, para a execução do objeto descrito na cláusula primeira - do 
objeto, resolvem firmar a presente ATA, nos permissivos termos da Lei Federal nº. 8666/93, do Decreto 
Municipal nº 044/2019 e na conformidade da Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº. 068/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
1. OBJETO 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos especificados 
no item 1- DO OBJETO do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços n° 068/2022, ofertados no 
certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 
 
2 – VIGÊNCIA 

2.1 A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura ou até o término das quantidades máximas licitadas. 

2.2 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do Decreto nº 44/2019, esse Município não 
está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os 
produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, 
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 
3 – CONTRATO E PAGAMENTO  
3.1 Para consecução dos fornecimentos dos serviços registrados nessa Ata serão celebrados 
contratos/pedidos de compra específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme disposto 
no item 5 
 
4. PREÇOS 

4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo 
abaixo: 

ITEM QUANT. MÍNIMA QUANT. MAX. EMPRESA PREÇO UNIT. 
     
 
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1 – As solicitações de fornecimento por parte do Órgão Gerenciador (OG) serão feitas por escrito 
através de Pedidos de Compra (PC), preenchidos em modelo próprio, datados e assinados pelo responsável 
do Órgão Gerenciador.  

4.2 – O órgão Gerenciador encaminhará a solicitação à contratada. 
4.3 – Os PC poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados por 

meios eletrônicos. 
4.4 – Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, até às 17:30horas, ou, excepcionalmente, em 

outro horário determinado pelo OG. 
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4.5 – Os serviços serão executados nos endereços determinados pelo OG através da Secretaria 
Municipal de Obras. 

4.6 - Os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade e o interesse do Município, de acordo 
com o Projeto Básico. 

4.7 - A licitante vencedora fornecerá todo pessoal necessário à realização do objeto contratual, sem 
que entre o Município e a licitante vencedora resulte vínculo de natureza trabalhista. 

4.8 - A licitante vencedora deverá fornecer todos os materiais necessários aos serviços, a mão-de-
obra, os equipamentos, as ferramentas, os utensílios, os transportes de material e pessoal, e outros que se 
fizerem necessários, e, ainda, a respectiva iniciativa das providências nos devidos prazos. 

4.9 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) 
serviço(s) desde que obedecidas as condições do Pedido de Compras, conforme previsão do edital do Pregão 
Presencial que originou a formalização dessa Ata. 

4.10 – O OG promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da 
aquisição. 
 
6 –  CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 5.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 
 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços; 
 b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável; 
 c) quando o fornecedor não retirar o PC, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao 
praticado no mercado; 
 e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou 
força maior; 
 5.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a 
“e)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 5.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
7 - PENALIDADES 

6.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 03 dias após 
a data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será 
considerado inexecução contratual; 

b) multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois) anos; 

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 
(cinco) anos. 

6.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre o 
valor da nota de empenho. 
 
8. FISCALIZAÇÃO 
 7.1 Cabe ao OP proceder à fiscalização rotineira dos itens recebidos, quanto à quantidade, qualidade, 
compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações, através da Secretaria 
de Obras. 
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7.2 Os fiscais dos OP estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não 
satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários 
preestabelecidos. 

7.3 As irregularidades constatadas pelos OP deverão ser comunicadas ao OG, no prazo máximo de dois dias, 
para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as 
penalidades cabíveis. 

7.4 O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que os 
preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a 
solicitação da aquisição. 

7.5 Ao OG competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela 
Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  
 
9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
 8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, 
quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato: 
 a) greve geral; 
 b) calamidade pública; 
 c) interrupção dos meios de transporte; 
 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002). 
 8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 
 8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá 
ser comunicado ao OP, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da 
ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da 
ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
10 – FORO 
 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o 
Foro da Comarca de Campina das Missões. 
 
11 – CÓPIAS 
 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
 a) uma (1) para o OG; 
 b) uma (1) para a empresa registrada; 
 c) uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 
 d) uma (1) para o OP. 
   

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas 
na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal , representada pelo 
Prefeito Municipal, abaixo assinada, e pelo(s) Sr.(s) ___________, CPF nº  _________, Carteira de 
Identidade _________, representando a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S). 
 
Campina das Missões – RS, em XX de XXXXXX de 2022. 
 
 
____________________________                     ________________________________ 
          PREFEITO MUNICIPAL                            EMPRESAS 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 
 
 
 

(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ n° (Nº CNPJ DO LICITANTE), 
sediada na (ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, 
BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara, sob as penas da lei e para os fins 
previstos no art. 4º, VII da Lei Federal n° 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
indicadas no edital da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022. 
 

LOCAL, DATA. 
 

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
Assinatura Representante Legal 
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ANEXO IV 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Ref.: Pregão Presencial       068/2022 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e 
do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
**Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)** 
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ANEXO V 
 
 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 

QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 7.1.6 “b”) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou mandatário. 
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ANEXO  VI 

 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ: (Nº DO CNPJ DO LICITANTE), 
ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, 
COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara sob as 
penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e 
participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022, bem como ter ciência da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 

 LOCAL, DATA. 
 

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


