
 

 

 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 
Processo Licitatório nº 022/2020 

Pregão Presencial nº 005/2020 

 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa 

especializada no fornecimento e instalação de luminárias de led e equipamentos 

destinados à substituição e modernização da iluminação pública do Município, incluindo 

a instalação dos itens e projeto de liberação junto a concessionária de energia, 

conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II 

deste edital, independente de transcrição.  

 

Em face da modificação extremamente necessária vem por meio deste RETIFICAR O 

EDITAL, conforme descrito abaixo:  

 

ONDE SE LÊ: 

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12 de fevereiro de 2020. 

 

LEIA – SE  

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 de fevereiro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ:   Nos itens 4,5,6, e 8 do termo de referência e modelo de proposta: 

devem possuir fácil acesso, através de sistema de basculamento com alça de fixação 

do difusor e parafusos imperdíveis, sem auxílio de ferramentas especiais. 

 

LEIA -  SE: 

Devem possuir fácil acesso ao compartimento interno do equipamento. 

 



 

 

ONDE SE LÊ: Nos itens 4,5,6, e 8 do termo de referência e modelo de proposta: 

deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 25,4 mm a 60,3 mm. 

 

LEIA –SE: 

 deve possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 48 mm a 60,3 mm. 

 

ONDE SE LÊ:  Nos itens 4,5,6, e 8 do termo de referência e modelo de proposta: 

Possuir nível bolha para correta instalação 

 

LEIA – SE  

Exigência excluída dos itens. 

 

ONDE SE LÊ: Nos itens 4,5,6, e 8 do termo de referência e modelo de proposta: 

com leds de alta potência (1,5A e 4,5W); 

 

LEIA –SE: 

Exigência excluída dos itens  

 

ONDE SE LÊ:  Nos itens 4,5,6, e 8 do termo de referência e modelo de proposta: 

Distorção Harmônica Total (THD) da corrente de entrada menor que 10%. 

 

LEIA –SE: 

Conforme norma e portaria do INMETRO. 

  

Olaria, 04 de fevereiro de 2020. 

 

Regiane Maria Aparecida de Souza 

Pregoeira  

 


