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PREGÃO PRESENCIAL 010/2019  
  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001  
  

O Município de Liberato Salzano - RS, TORNA PÚBLICO, a todas as empresas interessadas em participar 

do referido certame, a retificação do Edital de Pregão Presencial nº 010/2019 que tem por objeto “Aquisição de 

luminárias com tecnologia LED e de materiais elétricos para substituição de luminárias existentes em vias, praças e 

logradouros visando a eficácia do sistema de iluminação pública do Município de Liberato Salzano/RS”, conforme 

segue.  

 

 

Onde lia-se: 

10.1 Deverá constar junto com o Envelope 02 – Documentos para Habilitação os seguintes documentos: 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, 

declarando ter a licitante realizado o fornecimento pertinente e compatível em características, natureza, volume, 

quantidade, prazos e outros dados característicos com o objeto deste processo licitatório, de forma satisfatória; 

e 

b) Declaração/Atestado que a licitante fornecerá de garantia mínima de 05 (cinco) anos a contar do recebimento 

do objeto ora licitado. 

 

Leia-se: 

 

10.1 Deverá constar junto com o Envelope 02 – Documentos para Habilitação os seguintes documentos: 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, 

declarando ter a licitante realizado o fornecimento pertinente e compatível em características, natureza, volume, 

quantidade, prazos e outros dados característicos com o objeto deste processo licitatório, de forma satisfatória; 

e 

b) Declaração/Atestado que a licitante fornecerá de garantia mínima de 05 (cinco) anos a contar do recebimento 

do objeto ora licitado. 

c) Para os itens com tecnologia a LED, deverão apresentar: Ensaio Fotométrico: Potência, Fator de Potência, 

Eficiência energética, Fluxo Luminoso, Índice de Reprodução de Cor (IRC), Temperatura de Cor (TCC), 

conforme recomendação da LM79; 

d) Declaração de atendimento aos requisitos básicos de segurança e qualidade das luminárias, conforme 

especificações da Portaria nº 20/2017 do INMETRO; 

e) Catálogo Técnico do Produto e/ou folder das luminárias ofertadas, com identificação de marca e modelo; 

 

A data de abertura dos envelopes, passará para o próximo dia 25 de abril de 2019, às 14h00min, na Secretaria 

Municipal de Planejamento, situada no 2º andar da Prefeitura Municipal, na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do 

Município de Liberato Salzano/RS. 

As demais cláusulas e condições presentes no instrumento convocatório permanecem inalteradas.  

 

Liberato Salzano/RS, 12 de abril de 2019. 

 

 

GILSON DE CARLI  

PREFEITO MUNICIPAL 

Registre-se e Publique-se: 

 

Lourdes Valduga Sfredo 

Secretária Municipal da Administração 


