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TERMO DE SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO Nº 36/2021. 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2021. 
MODALIDADE PREGÃO Nº 36/2021. 
 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para 
Instalação de Luminárias Led com fornecimento de Materiais e Acessórios, conforme 
especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I do Edital. 
 
 
O MUNICÍPIO DE LAMIM / MG, através de sua Pregoeira Municipal, sra. Bruna de 
Assis Reis, nomeada pela Portaria nº 60/2021, faz saber a SEGUNDA 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL do Pregão Presencial nº 36/2021, Processo Licitatório 
nº 87/2021, para realização de modificações editalícias em relação ao fluxo luminoso; e 
correção de pequeno erro material de referência, conforme se segue: 
 
 
CLÁUSLA PRIMEIRA– DO ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA 
 
1.1 – Fica consignada a ocorrência de pequeno erro de material na descrição da alínea h 
do item 4.1do Termo de Referência do Edital (Anexo I), sanando a contradição relativa 
à cor, registrando que a referência correta é PINTURA NA COR CINZA (RAL7012). 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO – ITENS 
4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 e 4.1.4. 
 
2.1 - Fica alterada a redação da descrição dos itens 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 e 4.1.4, passando a 
vigorar nos termos que se seguem: 
 

“4.1.1- – LUMINÁRIA LED 40W 
Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: 

a) Potência máxima 40W¹; 
b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos 

normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101; 
c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³. 
d) Deverá possuir ajuste de ânguo direto na luminária, com ou sem uso de 

adaptador⁴. 
 

        4.1.2 - – LUMINÁRIA LED 60W 

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: 
a) Potência máxima 60W¹; 
b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos 

normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101; 
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c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³. 
d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de 

adaptador⁴. 
 

4.1.3 - – LUMINÁRIA LED 80W 

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: 
a) Potência máxima 80W¹; 
b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos 

normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101; 
c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³. 
d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de 

adaptador⁴. 
 

       4.1.4 - – LUMINÁRIA LED 120W 

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: 
a) Potência máxima 120W¹; 
b) Fluxo Luminoso de acordo com valores para atendimento aos mínimos 

normativos, conforme norma de iluminação pública viária NBR 5101; 
c) Temperatura de cor dos LEDs 4000K³. 
d) Deverá possuir ajuste de ângulo direto na luminária, com ou sem uso de 

adaptador⁴” 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 - A mencionada retificação obedece, ainda, às exigências da Leis Federais nº 
10.520/2020 e nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  
 
4.2 – Em virtude das alterações ora realizadas, fica redesignada a data da sessão pública 
de abertura do Pregão Presencial nº 36/2021 para o dia 08/11/2021 às 10:00hs (dez 
horas), respeitando-se os prazos legais. 
 

As demais Cláusulas e Condições do Edital permanecem inalteradas. 
 

Lamim/MG, 25 de outubro de 2021. 
 
 

 
Bruna de Assis Reis 
Pregoeira Municipal 


