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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 

118/2022. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no 

uso legal de suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna 

público a Retificação do Edital de Pregão Eletrônico nº 118/2022, que objetiva a 

aquisição futura de postes fotovoltaicos, no que o edital passa a viger com as seguintes 

alterações. 

 

1- DAS ALTERAÇÕES DO DESCRITIVO DOS ITENS  E DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

1.1. Altera-se o descritivo dos itens 01 e 02 do termo de referência (Anexo I) do 

presente edital, conforme tabela abaixo: 

 

1.2. Fica suprimido o termo “instalação” do termo de referência, passando a seguinte 

redação: “no preço cotado devem ser incluídas todas as despesas de transporte dos 

produtos”. 

2- DA ALTERAÇÃO NA DATA  E HORÁRIO DE ABERTURA DO CERTAME 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Poste metálico telecônico reto galvanizado a fogo, braço de no 
mínimo 1 metro de comprimento com ângulo mínimo de 15 graus, 
flange com base mínima de 20 cm de furo a furo, com 
chumbadores, porta equipamento compatível com os equipamentos 
a serem utilizados , mínimo 5 metros de altura,  com módulo 
fotovoltaico 150 Wp, bateria de lithium de no mínimo 90 amperes 
ou equivalente, com autonomia de 03 dias sem sol, luminária led de 
no mínimo 30 watts, proteção IP65, ângulo de 120°, Fluxo luminoso 
de no mínimo 4.000 lumens, temperatura mínima de cor 5000K, 
vida útil mínima de 50.000 horas, sensores, braço metálico, 
controlador de carga ajustável. Poste com mínimo de 12 cm de 
diâmetro na base. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. 
 

2 Poste metálico telecônico reto galvanizado a fogo, braço de no 
mínimo 1 metro de comprimento com ângulo mínimo de 15 graus, 
flange com base mínima de 20 cm de furo a furo com chumbadores 
porta equipamento compatível com os equipamentos a serem 
utilizados, mínimo 6 metros de altura, com módulo fotovoltaico 280 
Wp, bateria de lithium de no mínimo 170 amperes ou equivalente 
com autonomia de 03 dias sem sol, luminária led de no mínimo 60 
watts, proteção IP65, ângulo de 120°, Fluxo luminoso de no mínimo 
8.000 lumens, temperatura mínima de cor 5000K, vida útil mínima 
de 50.000 horas, sensores, braço metálico, controlador de carga 
ajustável. Poste com mínimo de 12 cm de diâmetro na base. 
Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. 
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2.1. Altera-se a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 118/2022 para 01 de Dezembro 

de 2022, às 9 horas e 35 minutos. 

 

Os demais itens do Edital de Pregão Eletrônico nº 118/2022 permanecem inalterados.                                                               

                                                                                       

 

                 Bom Jesus, 21 de Novembro de 2022. 

 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retificação do edital foi 

devidamente examinada e aprovada 

por esta Procuradoria Jurídica. 

                                Em 21/11/2022             

 

 

      ________________________ 

         Procurador(a) Jurídico(a) 


