
ADENDO/RETIFICAÇÃO 01 

 

Processo Licitatório nº. 37/2019, Edital de Tomada de Preço nº 03/2019. 

 

Objeto: Tomada de Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR 

EMPREITADA GLOBAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA 

RUA AMAZONAS E PARTE DA AVENIDA SANTA CATARINA, CONFORME 

PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO E ORÇAMENTO. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através de seu 

Prefeito Municipal IZEU JONAS TOZETTO, TORNA PÚBLICO, que promoveu 

alterações no edital do Processo Licitatório nº. 37/2019, Edital de Tomada de Preço nº 

03/2019, passando o edital a vigorar com as seguintes alterações: 

 

1 - COM RELAÇÃO AO PROJETO 

 

No parágrafo 17 do memorial descritivo:  

Foi constado a exigência de Índice de Proteção (IP) 65:  

 

“A estrutura da luminária deverá ser de alumínio injetado com pintura epóxi, grau de 

proteção IP65, lente de proteção em policarbonato, refletor interno em alumínio anodizado. 

O sistema de encaixe deve ser compatível com padrão CELESC”. 

 

Verificou-se a incompatibilidade de tal exigência com a IN 20/2017 do INMETRO no que 

se refere ao Índice de Proteção para iluminação pública viária que utilizam tecnologia LED, 

pois na instrução normativa o exigido para esse tipo de iluminação o Índice de Proteção 

deve ser IP66. 

Assim sendo, fica retificado o presente projeto e consequente edital para constar como:  

 

“A estrutura da luminária deverá ser de alumínio injetado com pintura epóxi, grau de 

proteção IP66, lente de proteção em policarbonato, refletor interno em alumínio 

anodizado. O sistema de encaixe deve ser compatível com padrão CELESC”. (NR) 

 

2 – FICA ACRESCIDO AO EDITAL OS ITENS A SEGUIR:  

 

“8.7 - DA SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS 

 

8.7.1 Conforme se extraiu da leitura da IN 20/2017 do INMETRO, alguns itens há a 

necessidade de comprovação da qualidade e segurança do material, dessa forma, a fim de 

garantir que o material utilizado seja de qualidade, seguro para a população e, ainda, a fim 

de proteger o erário público: 

 

8.7.1.1. O vencedor do certame (habilitado e com a melhor oferta) deverá apresentar os 

seguintes laudos/ensaios técnicos realizados pelo INMETRO ou laboratórios acreditados ou 

certificados junto ao INMETRO, a fim de comprovar os quesitos técnicos exigidos da 

Luminária de LED, para a Comissão de Licitação: 



 

a) Laudo/ensaio de Fotometria; 

b) Laudo/ensaio de Fiação interna e externa, conforme ABNT NBR 15129; 

c) Laudo/ensaio de Resistência de Isolamento e Rigidez Dielétrica; 

d) Laudo/ensaio de Proteção contra Choque Elétrico; 

e) Laudo/ensaio de Resistência à Força do Vento; 

f) Laudo/ensaio de Resistência à Vibração; 

g) Laudo/ensaio de Proteção Contra Impactos Mecânicos. 

 

8.7.2. Os laudos/ensaios solicitados deverão ser entregues em envelope lacrado, com 

identificação da proponente e número desta Tomada de Preço. 

 

8.7.3. A marca do laudo/ensaio deverá ser a mesma marca constante da proposta de preço 

da vencedora. 

 

8.7.4. A licitante vencedora do certame que não entregar os laudos/ensaios solicitados, ou 

apresentá-la de modo que não atenda as especificações técnicas descritas neste Edital, será 

desclassificada do processo, passando-se a análise para o segundo colocado e assim 

sucessivamente.  

 

8.7.5. Os laudos/ensaios deverão ser apresentados em um prazo máximo de até 03(três) dias 

úteis após a declaração de que a empresa é a vencedora definitiva da licitação, o que 

ocorrerá após a fase de abertura dos envelopes de proposta de preço. Excepcionalmente, o 

prazo para apresentação pode ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação e 

justificativa por escrito da licitante. 

 

8.7.6. A marca do produto apresentado nos laudos/ensaios deverá ser a mesma fornecida 

durante a execução do objeto. 

 

8.7.7. Em sendo apresentado todos os laudos solicitados, em conformidade com a marca da 

luminária apresentada na proposta de preço, a licitante será declarada VENCEDORA e 

ficará obrigada a fornecer os produtos ofertados nas mesmas condições apresentadas, sob 

pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital. 

 

8.7.8. Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos 

exigidos, ressalvados o direito da Comissão de Licitação em exigir esclarecimentos ou 

fazer as diligências que julgar necessárias sobre os documentos apresentados. 

 

8.7.9. Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

dos extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.” 

(NR) 

 

3 - DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS (ITEM 3.6 DO EDITAL) 

 

“3.6.2. As visitas técnicas serão realizadas somente até a data de 14 de maio de 2019 e 

serão acompanhadas por um Engenheiro da Prefeitura, que certificará a visita, expedindo o 



Atestado de Visita e Informações Técnicas. Esse atestado será Juntado à Documentação de 

Habilitação, nos termos do Inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.” (NR) 

 

4 – DA NOVA DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

(ITEM 5 DO PREÂMBULO) 

 

“4.1. A Documentação e propostas deverão ser entregues até às 08h30min do dia 

17/05/2019, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, 

na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro,– SC,  a  abertura  da  documentação  será na 

sequência a partir das 08:30 da mesma data.” (NR) 

 

3 - DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 
 

Permanecem em vigor e sem alteração as demais cláusulas do Edital acima mencionado. 

  

Coronel Freitas-SC, 26 de abril de 2019. 

 

 

IZEU JONAS TOZETTO. 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


