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PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  40/2012 - PR

88220-000

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   

AV. NEREU RAMOS, 134

ITAPEMA - SC

Processo Administrativo: 59/2012

Processo de Licitação: 59/2012

Data do Processo: 06/07/2012

-Participante: 27196 SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME 

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

6 LUMINARIA PUBLICA INTEGRADA 150W
Luminária pública integrada, com alojamento para
acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor). Corpo único
injetado em liga de alumínio a alta pressão com alta
resistência a impactos mecânicos (IK08), acabamento
regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por
cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos
anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta
pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (4
micra), independente do corpo. Difusor em vidro poli-curvo.
O acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada deverá ser
realizado sem auxílio de ferramentas, apenas
destravando-se a(s) presilha(s). Apropriada para lâmpada
de vapor sódio/metálico tubular de150W, base E40. As
juntas de vedação deverão ser em perfil de silicone ou
borracha. Possibilidade de instalação em ponta de braço de
45 a 60mm. Grau de proteção IP66 para o corpo óptico e
para o alojamento para equipamentos auxiliares. Garantia
mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. A luminária
deverá permitir o uso de reator integrado, o qual, juntamente
com o capacitor e o ignitor, deverá estar fixado a chassi
próprio pré-zincado. Deve possuir rendimento fotométrico
mínimo superior a 79% (lâmpada tubular). Deverá possuir
base para relé. Equipada com Kit removível Vapor
Sódio/Metálico montado ( Reator+capac.+ignitor); 150 W;
uso interno;alto fator de potência maior que 0,92, baixas
perdas. O Kit Removível deve vir com a ligação elétrica
utilizando-se Conector Universal MATE-N-LOK de 3
circuitos (parte fêmea) devidamente montado (o conector
deverá ser acessado pela parte superior do kit removível),
garantia mínima de 3 anos, homologado Celesc e com Selo
Procel. Deverão ser apresentados laudos de ensaios da
luminária comprovando suas características técnicas,
realizados em laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos
nacionais e/ou internacionais e somente serão aceitos
laudos de ensaios realizados em laboratórios de fabricantes
desde que os mesmos sejam reconhecidos por órgãos
nacionais e ou internacionais. A luminária deverá ser
fornecida na cor RAL a ser definida pela Prefeitura.

256.800,00   214,00    0,00001.200,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 256.800,00   

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

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:

Ao(s) 17 de Julho de 2012, às 15:25 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   , reuniram-se os membros da
Comissão Especial de  Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 242, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  59/2012, Licitação nº 40/2012 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA SUBSTITUIÇÃO) PARA O
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES
NO ANEXO I DO EDITAL.

Parecer da Comissão:
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4 LUMINARIA PUBLICA INTEGRADA 70W
Luminária pública integrada, com alojamento para
acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor). Corpo único
injetado em liga de alumínio a alta pressão com alta
resistência a impactos mecânicos, acabamento regular sem
porosidades com tratamento anticorrosivo por cromatização
e posterior pintura poliéster a pó com aditivos anti UV.
Refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza
(99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (4 micra),
independente do corpo. Difusor confeccionado em
policarbonato de alta resistência com tratamento ANTI-UV.
A abertura e fechamento do refrator deverão ser feitos sem
auxílio de ferramentas, destravando-se a(s) presilha(s),
proporcionando acesso aos acessórios elétricos e a
lâmpada. Apropriada para lâmpada de vapor sódio tubular
de 70W, base E27. As juntas de vedação deverão ser em
perfil de silicone ou borracha. Possibilidade de instalação
em ponta de braço de 25 a 48mm. Grau de proteção tanto
para o corpo óptico quanto para alojamento para acessórios
elétricos: IP66. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos
de fabricação. A luminária deverá permitir o uso de reator
integrado, o qual, juntamente com o capacitor e o ignitor,
deverá estar fixado a chassi próprio pré-zincado. Deve
possuir rendimento fotométrico mínimo superior a 79%
(lâmpada tubular). Deverá possuir base para relé. Equipada
comKit removível Vapor Sódio montado (
Reator+capac.+ignitor); 70 W; uso interno;alto fator de
potência maior que 0,92, baixas perdas.O Kit Removível
deve vir com a ligação elétrica utilizando-se Conector
Universal MATE-N-LOK de 3 circuitos (parte fêmea)
devidamente montado (o conector deverá ser acessado
pela parte superior do kit removível), garantia mínima de 3
anos, homologado Celesc e possuir selo Procel. Deverão
ser apresentados laudos de ensaios da luminária
comprovando suas características técnicas, realizados em
laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos nacionais e/ou
internacionais e somente serão aceitos laudos de ensaios
realizados em laboratórios de fabricantes desde que os
mesmos sejam reconhecidos por órgãos nacionais e ou
internacionais.

52.150,00   149,00    0,0000SCHEREDER
TRANSVOLTE

350,00  UN

5 LUMINARIA PUBLICA INTEGRADA 100W
Luminária pública integrada, com alojamento para
acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor). Corpo único
injetado em liga de alumínio a alta pressão com alta
resistência a impactos mecânicos (IK08), acabamento
regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por
cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos
anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta
pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (4
micra), independente do corpo. Difusor em vidro poli-curvo.
O acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada deverá ser
realizado sem auxílio de ferramentas, apenas
destravando-se a(s) presilha(s). Apropriada para lâmpada
de vapor sódio/metálico tubular de 100W, base E40. As
juntas de vedação deverão ser em perfil de silicone ou
borracha. Possibilidade de instalação em ponta de braço de
45 a 60mm. Grau de proteção IP66 para o corpo óptico e
para o alojamento para equipamentos auxiliares. Garantia
mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. A luminária
deverá permitir o uso de reator integrado, o qual, juntamente
com o capacitor e o ignitor, deverá estar fixado a chassi
próprio pré-zincado. Deve possuir rendimento fotométrico
mínimo superior a 79% (lâmpada tubular). Deverá possuir
base para relé. Equipada com Kit removível Vapor
Sódio/Metálico montado ( Reator+capac.+ignitor); 100 W;
uso interno;alto fator de potência maior que 0,92, baixas
perdas. O Kit Removível deve vir com a ligação elétrica
utilizando-se Conector Universal MATE-N-LOK de 3
circuitos (parte fêmea) devidamente montado (o conector
deverá ser acessado pela parte superior do kit removível),
garantia mínima de 3 anos, homologado Celesc e com Selo
Procel. Deverão ser apresentados laudos de ensaios da
luminária comprovando suas características técnicas,
realizados em laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos
nacionais e/ou internacionais e somente serão aceitos
laudos de ensaios realizados em laboratórios de fabricantes
desde que os mesmos sejam reconhecidos por órgãos
nacionais e ou internacionais. A luminária deverá ser
fornecida na cor RAL a ser definida pela Prefeitura.

306.000,00   180,00    0,0000SCHEREDER
TRANSVOLTE

1.700,00  UN



82.572.207/0001-03

-

CNPJ:

C.E.P.:

Folha:  3/4

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  40/2012 - PR

88220-000

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   

AV. NEREU RAMOS, 134

ITAPEMA - SC

Processo Administrativo: 59/2012

Processo de Licitação: 59/2012

Data do Processo: 06/07/2012

-Participante: 29135 PRIME COMERCIAL LTDA - ME.

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

7 LUMINARIA PUBLICA INTEGRADA 250W
Luminária pública integrada, com alojamento para
acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor). Corpo único
injetado em liga de alumínio a alta pressão com alta
resistência a impactos mecânicos (ik08), acabamento
regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por
cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos
anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta
pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (4
micra), independente do corpo. Difusor em vidro poli-curvo.
O acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada deverá ser
realizado pela parte Superior, sem auxílio de ferramentas,
apenas destravando-se a(s) presilha(s). Apropriada para
lâmpada de vapor sódio/metálico tubular de 250W, base
E40. As juntas de vedação deverão ser em perfil de silicone
ou borracha. Possibilidade de instalação em ponta de braço
de 45 a 60mm. Grau de proteção IP66 para o corpo óptico e
para o alojamento para equipamentos auxiliares. Garantia
mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. A luminária
deverá permitir o uso de reator integrado, o qual, juntamente
com o capacitor e o ignitor, deverá estar fixado a chassi
próprio pré-zincado. Deve possuir rendimento fotométrico
mínimo superior a 79% (lâmpada tubular). Deverá possuir
base para relé. Equipada com Kit removível Vapor
Sódio/Metálico montado ( Reator+capac.+ignitor); 250 W;
uso interno;alto fator de potência maior que 0,92, baixas
perdas. O Kit Removível deve vir com a ligação elétrica
utilizando-se Conector Universal MATE-N-LOK de 3
circuitos (parte fêmea) devidamente montado (o conector
deverá ser acessado pela parte superior do kit removível),
garantia mínima de 3 anos, homologado Celesc e com Selo
Procel. Deverão ser apresentados laudos de ensaios da
luminária comprovando suas características técnicas,
realizados em laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos
nacionais e/ou internacionais e somente serão aceitos
laudos de ensaios realizados em laboratórios de fabricantes
desde que os mesmos sejam reconhecidos por órgãos
nacionais e ou internacionais. A luminária deverá ser
fornecida na cor RAL a ser definida pela Prefeitura.

400.800,00   334,00    0,00001.200,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 758.950,00   

-Participante: 30085 COMERCIAL CRONUS LTDA

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

1 Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior,
para uso externo, fechada com policarbonato, com soquete
E-27, fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da
parte superior e inferior com alta pressão – produto
Homologado pela Celesc.

20.500,00   41,00    0,0000ALMIRANTE500,00  UN

3 Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior,
para uso externo,  com soquete E-40, COM GRADE DE
PROTEÇÃO GALVANIZADA A FOGO.

3.175,00   31,75    0,0000ALMIRANTE100,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 23.675,00   

-Participante: 30509 LATINA COMERCIAL LTDA.

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

2 Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior,
para uso externo, fechada com policarbonato, com soquete
E-40, fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da
parte superior e inferior com alta pressão – produto
Homologado pela Celesc.

162.500,00   65,00    0,0000TANK GTN2.500,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 162.500,00   
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8 LUMINARIA PUBLICA INTEGRADA 400W
Luminária pública integrada, com alojamento para
acessórios elétricos (reator, capacitor, ignitor). Corpo único
injetado em liga de alumínio a alta pressão com alta
resistência a impactos mecânicos (IK08), acabamento
regular sem porosidades com tratamento anticorrosivo por
cromatização e posterior pintura poliéster a pó com aditivos
anti UV. Refletor estampado em chapa de alumínio de alta
pureza (99,5%), abrilhantado e selado anodicamente (4
micra), independente do corpo. Difusor em vidro poli-curvo.
O acesso aos acessórios elétricos e a lâmpada deverá ser
realizado pela parte Superior, sem auxílio de ferramentas,
apenas destravando-se a(s) presilha(s). Apropriada para
lâmpada de vapor sódio/metálico tubular de 400W, base
E40. As juntas de vedação deverão ser em perfil de silicone
ou borracha. Possibilidade de instalação em ponta de braço
de 45 a 60mm. Grau de proteção IP66 para o corpo óptico e
para o alojamento para equipamentos auxiliares. Garantia
mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. A luminária
deverá permitir o uso de reator integrado, o qual, juntamente
com o capacitor e o ignitor, deverá estar fixado a chassi
próprio pré-zincado. Deve possuir rendimento fotométrico
mínimo superior a 79% (lâmpada tubular). Deverá possuir
base para relé. Equipada com Kit removível Vapor
Sódio/Metálico montado ( Reator+capac.+ignitor); 400 W;
uso interno;alto fator de potência maior que 0,92, baixas
perdas. O Kit Removível deve vir com a ligação elétrica
utilizando-se Conector Universal MATE-N-LOK de 3
circuitos (parte fêmea) devidamente montado (o conector
deverá ser acessado pela parte superior do kit removível),
garantia mínima de 3 anos, homologado Celesc e com Selo
Procel. Deverão ser apresentados laudos de ensaios da
luminária comprovando suas características técnicas,
realizados em laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos
nacionais e/ou internacionais e somente serão aceitos
laudos de ensaios realizados em laboratórios de fabricantes
desde que os mesmos sejam reconhecidos por órgãos
nacionais e ou internacionais. A luminária deverá ser
fornecida na cor RAL a ser definida pela Prefeitura.

179.000,00   358,00    0,0000ILUMATIC
INTRAL

500,00  UN

_________________________

Total do Participante --------> 179.000,00   

1.380.925,00   Total Geral ---------------------->

GILBERTO OTÁVIO BAZEN RIGO

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.

COMISSÃO:

ITAPEMA,  17  de  Julho  de  2012

 - ........................................ -


