
 

 

 

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.07/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021 

 

O CIMPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO 

PARAIBUNA, com sede na Av. Rui Barbosa, 642, Santa Terezinha - CEP: 36045-410, Juiz de Fora – MG, 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.565.740/0001-45, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr José 

Maria Novato, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma PRESENCIAL, 

para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2021, realizado em 13/05/2021, processo licitatório n.º 07/2021, 

REGISTRA os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 

normas constantes  nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 c/c previsão legal de licitação compartilhada, 

artigo 17, da Lei Federal n. 11.107/05, que incluiu § 1º, no artigo 112, da Lei Federal 8.666/ e suas 

alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

DO OBJETO - A presente ata tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para a eventual e futura 

aquisição de LUMINÁRIAS LED A SEREM INSTALADAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL URBANO/RURAL DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA - 

CIMPAR. As luminárias deverão ser fornecidas com integral e fiel observância dos critérios, 

especificações e condições fixadas no edital de referência a este vinculado independente de transcrição, 

devidamente instaladas nos locais indicados pelo contratante.  

DO PREÇO REGISTRADO - Os preços registrados, as especificações do objeto de acordo com o 

ANEXO I do edital vinculado, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s), 

em estrita consonância com as estipulações do edital, são as que seguem: 

 

Item Descrição Quant Preço 

Unitário 

 

 

01 

 

 

 

Luminária de LED para iluminação pública urbana/externa, instalada, 

fabricada em alumínio, com pintura eletrostática preferencialmente na cor 

cinza, lente difusora em vidro temperado de alta transparência (policurvo ou 

plano), tensão de alimentação de 110~240V, potência de até 50W, eficiência 

luminosa ≥ 140 lm/w,  fluxo luminoso  ≥  6300 lm, temperatura de cor entre 

4.000K e 5000K; índice de reprodução de cor mínimo IRC ≥ 70, ângulo de 

abertura ≥ 120°, garantia de vida útil mínima  ≥ 70.000 horas com 

manutenção da eficiência luminosa após a vida útil de no mínimo 70%, com 

grau de proteção IP66 e IK08 ou IK09, fator de potência ≥ 0,95, índice de 

distorção de harmônica TDH ≤ 15%, proteção contra surto de 10KV, garantia 

contra defeito de fabricação de no mínimo 5 anos. Possuir certificações da 

PORTARIA IN 20 INMETRO. Permitir o acoplamento de relé-fotoelétrico 

de 07 pinos no padrão NEMA. Ter ajuste de inclinação mínima de -5° a +5. 

25.000 R$ 520,00 

04 Luminária de LED para iluminação pública urbana /externa, instalada, 

fabricada em alumínio, com pintura eletrostática preferencialmente na cor 

cinza, lente difusora em vidro temperado de alta transparência (policurvo ou 

plano), tensão de alimentação de 110~240V,  potência de até 200W, 

eficiência luminosa ≥ 140 lm/w,  fluxo luminoso  ≥  26000 lm  temperatura 

de cor entre 4.000K e 5000K; índice de reprodução de cor mínimo IRC ≥ 70, 

ângulo de abertura ≥ 120°, garantia de vida útil mínima  ≥ 70.000 horas com 

manutenção da eficiência luminosa após a vida útil de no mínimo 70%, com 

grau de proteção IP66 e IK08 ou IK09, fator de potência ≥ 0,95, índice de 

distorção de harmônica TDH ≤ 15%, proteção contra surto de 10KV, garantia 

contra defeito de fabricação de no mínimo 5 anos. Possuir certificações 

PORTARIA IN 20 INMETRO.  Permitir o acoplamento de relé-fotoelétrico 

de 07 pinos no padrão NEMA. Ter ajuste de inclinação mínima de -5° a +5. 

4.000 R$ 850,00 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Empresa vencedora: ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

28.289.242/0001-666, com sede à Rua Pintor Ludovico, 118, Lacê, Colatina, ES, CEP 29.703-060, email 

comercial@engeluxenergia.com.br, telefone (27) 3029-4499, neste ato representada pelo Sr Raphael 

Duque, portador do RG nº ES-0040854/D, expedida pelo CREA/ES, inscrito no CPF sob o nº 118.850.377-

40, residente e domiciliado na Avenida Hugo Viola, nº 280, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29.060-420, 

vencedora dos itens 01 e 04. 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) - São órgãos e entidades públicas participantes deste registro de preços: 

o Consócio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR (Órgão Gerenciador) e seus 

Municípios Consorciados (Órgãos Participantes) indicados no item XIX, 11, do edital a esta ARP vinculado, 

mediante compartilhamento da licitação, art 112 da Lei 8.666/93. 

 

VALIDADE DA ATA - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada, salvo os contratos decorrentes, devidamente justificados e fundamentados, por 

cada contratante per si, face a natureza essencial e contínua do objeto desta ata.  

 

REVISÃO E CANCELAMENTO - O Gerenciador poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, 

em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata para eventual negociação: a) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. b) O registro do fornecedor será cancelado quando este: descumprir as 

condições da ata, injustificadamente; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-

o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

c) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

CONDIÇÕES GERAIS - As condições gerais do fornecimento, tais como as condições de pagamento, os 

prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no edital. Outros entes da Administração 

Pública Direta e Indireta poderão igualmente utilizar-se desta ARP, como órgão ou entidade não 

participante, mediante prévia e expressa anuência do órgão Gerenciador e nos quantitativos legalmente 

permitidos. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes para eventual, caso queiram, formalização de contrato administrativo próprio. 

 

 

Juiz de Fora, MG, em 21/06/2021 

 

 

CONSÓCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA – CIMPAR 

José Maria Novato 

Representante legal do órgão gerenciador 

 

 

ENGELUX SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA 

Raphael Duque 

Representante legal do fornecedor registrado 

 

 

            Danielle Mendes Moratório  

                                                                                  Pregoeira 
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