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VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

ADENDO AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 016/2021 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI torna público para conhecimento dos interessados que, referente ao 

Processo Licitatório nº 035/2021 - Pregão Eletrônico nº 016/2021, fica alterado a data e hora do 

Pregão Eletrônico e o descritivo item 3 do Anexo I – Termo de Referência, passando a ter a seguinte 

redação: 

 

Fica alterada a especificação do item 3 do Anexo I – Termo de Referência, passando a ter a seguinte 

redação: 

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Item 

 

Descrição 

 

 

Uni

d. 

 

Quantid

ade 

estimad

a 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Mão de obra especializada em projetos elétrico de 

iluminação pública de melhoria do sistema de 

iluminação pública contemplando a substituição 

de tecnologia do parque da iluminação pública 

municipal por LED, bem como os memoriais de 

cálculo, estudos e consultoria junto a 

concessionária Celesc para a aprovação do 

referido projeto para a adequação da taxa da 

Cosip. Revisão e conferência in loco dos croquis 

enviados pelo município observando a locação 

dos pontos de iluminação. No projeto deverá 

constar a referência de chaves de equipamentos 

da rede de distribuição da Celesc; discriminação 

do tipo de ponto de iluminação pública existente 

(potência, tipo de lâmpada, comando) e do tipo de 

ponto de iluminação LED a ser instalado 

(potência, tipo, comando); discriminação do 

faseamento dos pontos de IP, com referências de 

equipamento (transformador); discriminação das 

alterações de comando (individual ou coletivo), 

instalados ou retirados; discriminação dos braços 

de iluminação instalados ou substituídos e outras 

informações que a concessionária (Celesc) exigir 

para a aprovação do projeto. Anotação de 

un 2000 7,50 15.000,00 
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responsabilidade técnica (ART) de projeto com 

taxas inclusas; estudo luminotécnico por 

logradouro identificando os pontos com déficit 

luminotécnico e o projeto final que deve ser 

encaminhado e aprovado na concessionária 

(Celesc) seguindo os requisitos exigidos; 

consultoria para verificação da adequação da taxa 

de Cosip paga pelo Município.  

Valor Total  15.000,00 

 

Fica suprimido do edital a seguinte exigência, conforme item 9.4, letra “l” (Cadastro de 

Homologação Técnica de Empreiteira (CHTE) aprovado junto a Celesc.) 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 

Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, tendo 

em vista que a alteração modifica a proposta, fica alterada a data de recebimento de envelopes bem 

como da sessão publica de julgamento: 

 

A Sessão Pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 10/06/2021, 

com início às 08:30h, horário de Brasília – DF. 

Somente poderão participar da Sessão Pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 2.1, até às 08:15min, do dia 10/06/2021. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 

08h30min do dia 10 de junho de 2021, e será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 005/2021. 

 

Irani, SC, 27 de maio de 2021. 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

Prefeito Municipal 
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