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ERRATA PREGÃO Nº 117/2021 - PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - PMPB 

 
O município de Porto Belo, inscrito no CNPJ sob nº 82.575.812/0001-20, com sede à Av. Governador 
Celso Ramos, nº 2.500, bairro Centro, cidade de Porto Belo/SC, vem por meio deste RETIFICAR a 
Licitação no que segue: 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
em redes de iluminação pública com fornecimento de materiais do sistema de iluminação pública, 
no município de Porto Belo, conforme o edital e seus anexos, especificações e quantitativos 
descritos no Anexo I deste Edital. 
 
Onde se lê: 
Do Edital: 
8.2.4.1.2 - Certidão de Acervo Técnico (CAT) do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pela licitante, 
acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que comprove a 
prestação de serviços anteriores com características semelhantes ao licitado, compreendendo: 
 
Do Anexo I: 
H – FISCALIZAÇÃO - O município de Porto Belo exercerá ampla fiscalização da Contratada através de equipe 
de funcionários com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização dos serviços de manutenção e ampliação e elaboração de projetos elétricos e 
luminotécnicos. Será permitido, a qualquer horário, o acesso da fiscalização às dependências da Contratada. 
L - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
- A contratante devera possuir autorização para trabalhar na rede da Concessionária de Energia Elétrica - 
Celesc Distribuição AS. Tal comprovação através da apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC 
ou Homologação Técnica de Empreiteiras – HTE, ambos expedidos pela Celesc autorizando a execução dos 
seguintes serviços: 
- Serviços de Instalação de Iluminação Pública 
 
Leia-se: 
Do Edital: 
8.2.4.1.2 - Certidão de Acervo Técnico (CAT) do RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pela licitante, 
acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que comprove a 
prestação de serviços anteriores com características semelhantes ao licitado. 
 
Do Anexo I: 
H – FISCALIZAÇÃO - O município de Porto Belo exercerá ampla fiscalização da Contratada através de equipe 
de funcionários com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização dos serviços de manutenção. Será permitido, a qualquer horário, o acesso da 
fiscalização às dependências da Contratada. 
L - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
- A contratante devera possuir autorização para trabalhar na rede da Concessionária de Energia Elétrica - 
Celesc Distribuição AS. Tal comprovação através da apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC 
ou Homologação Técnica de Empreiteiras – HTE, ambos expedidos pela Celesc autorizando a execução dos 
seguintes serviços: 
- Serviços de Manutenção de Iluminação Pública 
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Exclui-se: 
 
Do Edital: 
8.2.4.1.2.1 - Modernização e eficientização em Parque de Iluminação Pública, com no mínimo 400 
pontos; 
8.2.4.1.2.2 - Projeto Elétrico e Luminotécnico com georreferenciamento dos pontos para Iluminação 
Pública, com no mínimo 400 pontos. 
8.2.4.1.2.3 - Para a comprovação dos atestados de capacidade técnica o licitante poderá apresentar 
mais de um atestado para comprovar os pontos. 
8.2.4.6.6 - DECLARAÇÃO DO LICITANTE onde se compromete a fornecer o Registro dos produtos 
ofertados junto ao INMETRO (nos termos da Portaria 20/2017) caso venha a ser declarado vencedor 
do certame, no prazo de até 03 (três) dias úteis, conforme exigência do Município de Porto Belo, de 
acordo com os subitens abaixo: 
 
Do Anexo I 
B – SERVIÇOS RELATIVOS À MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM 
COMO DA FORMA DE MEDIÇÃO DOS MESMOS 
– A melhoria de iluminação pública, engloba os serviços de obras civis e montagens elétricas para 
substituição, reforma, modernização e/ou eficientização de pontos de IP existentes, com intuito de alcançar 
os seguintes resultados: 
- melhoria da iluminação; 
- estética dos equipamentos; 
- diminuição do consumo de energia. 
As quantidades e tipos de serviços previstos para serem executados na melhoria e ampliação do sistema de 
iluminação pública ao longo do contrato estão listadas no ANEXO 1 ITEM 3. 
Estas descrições de serviços constantes no item 3 da planilha, tem listagem nas concessionárias de energia, 
afim de detalhar os procedimento acima mencionados e para aprovações e legalizações de construções de 
serviços de energia. 
C - VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA IP – Toda a instalação nova, ampliação ou reforma e 
instalação existente devem ser inspecionadas, quando concluída, antes de ser colocada em serviço, de 
acordo com a norma ABNT NBR 5410. 
D – VERIFICAÇÃO FINAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO PARA IP – Toda a instalação nova, 
ampliação ou reforma e instalação existente devem ser inspecionadas, quando concluída, antes de ser 
colocada em serviço, de acordo com a norma ABNT NBR 14039. 
F – EVENTOS - As principais festas que fazem parte do calendário oficial do município deverão ser atendidas 
através de instalações provisórias sendo inclusos a montagem/desmontagem e o fornecimento dos 
materiais necessários à sua execução. 
G – CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES DE IP – Todas as unidades de iluminação pública no 
Município deverão ser cadastradas e identificadas. Deverão ser identificados conforme demanda autorizada 
pelo município. 
Para cada unidade de iluminação deverão ser cadastrados, no mínimo, os seguintes dados: 
- Número de identificação da unidade de IP; 
- Logradouro, Bairro ou Distrito; 
- Nº da edificação mais próxima da unidade de IP, se houver; 
- Tipo de braço; 
- Tipo de luminária; 
- Tipo e potência da lâmpada; 
- Tipo do reator; 
- Tipo de comando (em grupo, individual por relé); 
- Tipo de relé fotoelétrico (eletromagnético ou eletrônico); 
- Tipo de poste em que está instalada a unidade de IP (concreto, circular, DT, aço, cônico contínuo ou 
telecônico, ou madeira, ornamental/decorativo, altura, etc), 
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- Altura aproximada de instalação da unidade de IP; 
- Tipo de rede elétrica de alimentação (aérea, com cabos isolados ou nús, ou subterrânea); 
- Data da instalação quando tratar-se de melhoria ou ampliação; 
- O nome da concessionária que lhe fornece energia. 
 
Ficam mantidas as demais informações do Edital de licitação PREGÃO Nº 117/2021 – PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - PMPB. 
Fica mantida a data de abertura do certame para o dia 03 de Novembro de 2021 às 09h00min, 
com a realização do protocolo dos documentos de habilitação e proposta inicial até dia 03 de 
Novembro de 2021  às 08h30min, no site do Portal de Compras Públicas. 
Maiores informações através do telefone (47) 3369-4111, ramal 248 ou e-mail 
administracao@portobelo.sc.gov.br das 08h00min às 14h00min de segunda à sexta-feira. 

 
Porto Belo, 27 de Outubro de 2021. 

 
 
 

________________________________ 
Rodrigo Truffa da Costa 

Pregoeiro 
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