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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Setembro de 2019, às 09:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 , reuniram-se os membros

da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  149/2019, Licitação nº 1/2019 - PE, na modalidade de PREGÃO

ELETRÔNICO.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Referente aquisição de luminárias em Led para a iluminação pública, para serem instaladas na Avenida Ipiranga e em torno da Praça

Carlos Chiapetta, conforme contrato de financiamento com Banco do Brasil e Projeto.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  46/2019    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Após vericada toda documentação técnica com auxilio de empresa capacitada no ramo de engenharia elétrica,

opta-se por manter classificados os vencedores do certame.

Item

Participante:

Especificação

9818

-

BRIGHTLED ILUMINACAO EIRELI

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Luminária LED  com  potência  nominal  máxima  de

100W; Fornecida   pelo   fabricante,   completamente

montada   e conectada, incluindo todos componentes e

acessórios. Corpo em liga de alumínio injetado a alta

pressão; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro

temperado; Encapsulamento dos LED´s    cerâmico;

Sistema    óptico    secundário    em policarbonato   ou

acrílico,   injetados   a   alta   pressão   e estabilizados

para   resistir   à   radiação   ultravioleta   e   às intempéries.

Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%;

Grau de Proteção IP66 ou superior para o bloco ótico. IP65

ou  superior  para  o  driver.  IP44  ou  superior  para  o

alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do

conjunto, circuitos e LEDs em alumínio; Pintura

eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente

a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60

micrometros, na cor cinza ou grafite; Alojamento do

equipamento auxiliar (driver, conexões,   protetor   de

surto)   com   acesso   por   meio   de parafusos ou fechos

de pressão; Placa do circuito dos LEDs do tipo MCPCB

(metal  clad  printed  circuit board) de alumínio, montados

por  processo  SMD  (Surface  Mounting  Devices). Não

serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou 01

fibra de vidro. Será admitida a tecnologia COB LED (chip

on board); Resistência a impactos mecânicos

(Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de

Operação: no mínimo entre temperaturas   de   -5°C   e

45°C;   Tomada   integrada   de   7 posições  para  relé

fotocontrolador  de  7  contatos  sendo  3 para carga e 4

para dimerização e dados; Tensão Nominal de

Alimentação:  220V  a  240V  (corrente  alternada);  Fator

de potência:  Mínimo  de  0,92  (considerando  THD);  Taxa

de distorção  harmônica  de  Corrente  (THD):  Deverá

estar  em conformidade   com   a   norma   IEC   61000-3-2;

Frequência Nominal:    60Hz;    Eficiência    luminosa

mínima:    Mínimo 100lm/W,  considerando  fluxo  luminoso

útil  da  luminária; Ângulo  de  abertura do  facho  luminoso:

Mínimo  120°.  Com controle de distribuição totalmente

limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado

internamente à luminária e ser dimerizável (0 a 10V);

Protetor de surto (DPS): Mínimo 10 kA; Índice    de

Reprodução    de    Cor    (IRC):    Mínimo    70%;

Temperatura  de  Cor  Correlata  (TCC):  4000  K,

admitindo  o Valor mínimo de 3710 K e o Valor máximo de

4260 K.; Vida útil    do    Conjunto:    Mínimo    50.000

horas;    Índice    de Depreciação:  Mínimo  L70  (Perda

máxima  de  30%  do  fluxo luminoso inicial após 50.000

horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.

UN 94,00  

Brightlux/Urbjet

0,0000

546,99    51.417,06   

Total do Participante -------->

51.417,06   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

9819

-

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2

Luminária  LED  com  potência  nominal  máxima  de

150W; Fornecida   pelo   fabricante,   completamente

montada   e conectada, incluindo todos componentes e

acessórios. Corpo em liga de alumínio injetado a alta

pressão; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro

temperado; Encapsulamento dos    LED´s    cerâmico;

Sistema    óptico    secundário    em policarbonato   ou

acrílico,   injetados   a   alta   pressão   e estabilizados

para   resistir   à   radiação   ultravioleta   e   às intempéries.

Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%;

Grau de Proteção IP66 ou superior para o bloco ótico. IP65

ou  superior  para  o  driver.  IP44  ou  superior  para  o

alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do

conjunto, circuitos e LEDs em alumínio; Pintura

eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente

a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60

micrometros, na cor cinza ou grafite; Alojamento do

equipamento auxiliar (driver, conexões,   protetor   de

surto)   com   acesso   por   meio   de parafusos ou fechos

de pressão; Placa do circuito dos LEDs do tipo MCPCB

(metal  clad  printed  circuit board) de alumínio, montados

por  processo  SMD  (Surface  Mounting  Devices). Não

serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou

 
fibra de vidro. Será admitida a tecnologia COB LED (chip

on board); Resistência a impactos mecânicos

(Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de

Operação: no mínimo entre temperaturas   de   -5°C   e

45°C;   Tomada   integrada   de   7 posições  para  relé

fotocontrolador  de  7  contatos  sendo  3 para carga e 4

para dimerização e dados; Tensão Nominal de

Alimentação:  220V  a  240V  (corrente  alternada);  Fator

de potência:  Mínimo  de  0,92  (considerando  THD);  Taxa

de distorção  harmônica  de  Corrente  (THD):  Deverá

estar  em conformidade   com   a   norma   IEC   61000-3-2;

Frequência Nominal:    60Hz;    Eficiência    luminosa

mínima:    Mínimo

100lm/W,  considerando  fluxo  luminoso  útil  da  luminária;

Ângulo  de  abertura do  facho  luminoso:  Mínimo  120°.

Com

controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou

limitada; Driver: incorporado internamente à luminária e ser

dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto (DPS): Mínimo 10

kA; Índice    de    Reprodução    de    Cor    (IRC):    Mínimo

70%; Temperatura  de  Cor  Correlata  (TCC):  4000  K,

admitindo  o Valor mínimo de 3710 K e o Valor máximo de

4260 K.; Vida útil    do    Conjunto:    Mínimo    50.000

horas;    Índice    de Depreciação:  Mínimo  L70  (Perda

máxima  de  30%  do  fluxo luminoso inicial após 50.000

horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.

UN 16,00  

0,0000

634,00    10.144,00   

Total do Participante -------->

10.144,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

61.561,06   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 CATIANO ADRIANO SIMA

ALEX JUNIOR DA SILVA

IRINEU LUIS DOS SANTOS

CLAUDIA DANIELA WAGNER

Chiapetta,  4  de  Setembro  de  2019

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


