
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 05/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022 

ONDE SE LÊ: 

1- ESPECIFICAÇÕES DO(S) PRODUTO(S) E CONDIÇÕES. 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de luminária com tecnologia 

LED, e braços para Iluminação Pública, instalada. 

 

ITEM TIPO QUANTIDADE 

(Até) 

ESPECIFICAÇÃO PREÇO MÁX. 

UNITÁRIO 

REFERÊNCIA  

 

1 

 

Luminária 

LED até 50W 

 

 

25.000 

 

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. 
 

 

R$ 917,52 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminária 

LED até 80W 

 

 

 

 

4.000 

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 80W, eficiência luminosa ≥ 140 lm/w,  fluxo luminoso  ≥  10600 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. 

 

R$ 1.213,29 

 

3 

 

Luminária 

LED até 

120W 

 

 

5.000 

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 120w, eficiência luminosa ≥ 140 lm/w,  fluxo luminoso  ≥  15900 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. 

 

 

 

   R$1.480,49 

 

 

4 

 

Luminária 

LED até 

200W 

 

 

4.000 

 

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. 

 

R$1.886,02 



LEIA-SE: 

1- ESPECIFICAÇÕES DO(S) PRODUTO(S) E CONDIÇÕES. 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de luminária com tecnologia 

LED, e braços para Iluminação Pública, instalada. 

 

ITEM TIPO QUANTIDADE 

(Até) 

ESPECIFICAÇÃO PREÇO MÁX. 

UNITÁRIO 

REFERÊNCIA  

 

1 

 

Luminária 

LED até 50W 

 

 

25.000 

 

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, ou norma do Inmetro que a tenha substituída ou 

revogada. Permitir o acoplamento de relé-fotoelétrico de 07 pinos no 

padrão NEMA. Ter ajuste de inclinação mínima de -5° a +5. 

 

 

R$ 917,52 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminária 

LED até 80W 

 

 

 

 

4.000 

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 80W, eficiência luminosa ≥ 140 lm/w,  fluxo luminoso  ≥  10600 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, 

ou norma do Inmetro que a tenha substituída ou revogada.  Permitir 

o acoplamento de relé-fotoelétrico de 07 pinos no padrão NEMA. Ter 

ajuste de inclinação mínima de -5° a +5. 

 

R$ 1.213,29 

 

3 

 

Luminária 

LED até 

120W 

 

 

5.000 

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 120w, eficiência luminosa ≥ 140 lm/w,  fluxo luminoso  ≥  15900 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, 

ou norma do Inmetro que a tenha substituída ou revogada  Permitir 

o acoplamento de relé-fotoelétrico de 07 pinos no padrão NEMA. Ter 

ajuste de inclinação mínima de -5° a +5. 

 

 

 

   R$1.480,49 

 

 

4 

 

Luminária 

LED até 

200W 

 

 

4.000 

 
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, 

ou norma do Inmetro que a tenha substituída ou revogada   Permitir 

o acoplamento de relé-fotoelétrico de 07 pinos no padrão NEMA. Ter 

ajuste de inclinação mínima de -5° a +5. 

 

R$1.886,02 



ONDE SE LÊ: 

3.1 – A luminária deve obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, possuir certificação IN 

20 INMETRO. (Portaria Nº 20 – INMETRO. Regulamento Técnico da Qualidade para 

Luminárias para Iluminação Pública Viária - ANEXO I-B – Requisitos Técnicos para 

Luminárias para Iluminação Pública Viária que utilizam Tecnologia LED 

 

LEIA SE : 

3.1 – A luminária deve obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, possuir certificação IN 20 

INMETRO. (Portaria Nº 20 – INMETRO. Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias 

para Iluminação Pública Viária - ANEXO I-B – Requisitos Técnicos para Luminárias para 

Iluminação Pública Viária que utilizam Tecnologia LED), ou norma e certificação do Inmetro que 

a tenha substituída ou revogada. 

 

Considerando que esta errata não altera o objeto ou prazos que possam prejudicar a 

formação das propostas e o andamento do certame, ficam inalterados todos os demais 

termos e prazos do Edital. 

 

Juiz de Fora, MG, 31 de Agosto de 2022 

 

Leiriane Luma e Silva 

Pregoeira 


