
 

 

 

ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais elétricos para 

implantação de melhorias na rede de iluminação pública na Avenida Uruguai e na Praça Henrique Becker 

Filho, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento de Crédito no 21/01794-8, firmado entre o 

Banco do Brasil S.A. e o Município de Três de Maio sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras 

deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

037/2019, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 3.555/2002 e 

5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de materiais elétricos para implantação de melhorias na rede de iluminação pública na 

Avenida Uruguai e na Praça Henrique Becker Filho, com recursos oriundos do Contrato de 

Financiamento de Crédito no 21/01794-8, firmado entre o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três 

de Maio sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

01 40 Un LUMINARIA 

Luminária com eficiência nominal de 150 lm/W e 

sistema de ajuste, com sistema de Gerenciamento 

Térmico - GTMO, que garante ao cliente maior 

eficiência e proteção ao equipamento adquirido, com 

o corpo em alumínio e inox com acabamento 

poliéster, protegendo a luminária de oxidação em 

ambientes hostis, com uma vida útil mínima de 

100.000 horas, sua proteção interna contra surto deve 

ser de até 6Kv, sua proteção externa contra surto deve 

ser de até 10Kv, a mesma deve ser de fácil Instalação 

e possuir no mínimo 6 anos de garantia. 

Especificações técnicas; 

-Potência de 150W; 

-Fluxo Luminoso Efetivo (lm) mínimo de 17.800; 

-Dimensões (CxLxA)mm máximas de 690x255x130; 

-Peso (Kg) máximo de 5,40; 

-Temperatura de cor de 5.700K (branco frio); 

-Temperatura de operação entre -40°C a 55°C; 

Luminária com eficiência nominal de 150 lm/W e 

sistema de ajuste, com sistema de Gerenciamento 

Térmico - GTMO, que garante ao cliente maior 

eficiência e proteção ao equipamento adquirido, com 

o corpo em alumínio e inox com acabamento 

poliéster, protegendo a luminária de oxidação em 

ambientes hostis, com uma vida útil mínima de 

100.000 horas, sua proteção interna contra surto deve 

ser de até 6Kv, sua proteção externa contra surto deve 

ser de até 10Kv, a mesma deve ser de fácil Instalação 

   



e possuir no mínimo 6 anos de garantia. 

Especificações técnicas; 

-Potência de 150W; 

-Fluxo Luminoso Efetivo (lm) mínimo de 17.800; 

-Dimensões (CxLxA)mm máximas de 690x255x130; 

-Peso (Kg) máximo de 5,40; 

-Temperatura de cor de 5.700K (branco frio); 

-Temperatura de operação entre -40°C a 55°C; 

-IRC >70; 

-Tensão de entrada de 120 a 277 Vac; 

-Fator de potência >0.95; 

-Proteção contra surto ANSI C62.41 Categoria B 6kv 

(opcional de 10kv); 

-Vida útil mínima de 100.000 horas à L70; 

-Frequência de 50-60Hz; 

-Harmônica (THD) <10%; 

-Índice de proteção mínima de IP66(bloco óptico e 

driver); 

-Resistência mecânica IK08 (corpo) IK05 (bloco 

óptico); 

-Fotometria de Street 45°x130°; 

-Suporte auto - ajustável para tubo de 35mm a 64mm; 

-Para aplicação em vias públicas; 

-Com Gerenciamento Térmico (GTMO); 

-Composição em Alumínio e Inox com acabamento 

em pintura poliéster. 

02 30 Un REFLETOR 

Refletor com eficiência nominal de 150 lm/W e 

sistema de ajuste, com sistema de Gerenciamento 

Térmico - GTMO, que garante ao cliente maior 

eficiência e proteção ao equipamento adquirido, com 

o corpo em alumínio e inox com acabamento 

poliéster, protegendo a luminária de oxidação em 

ambientes hostis, com uma vida útil mínima de 

100.000 horas, sua proteção interna contra surto deve 

ser de até 6Kv, sua proteção externa contra surto deve 

ser de até 10Kv, a mesma deve ser de fácil Instalação 

   



e possuir no mínimo 6 anos de garantia. 

Especificações técnicas; 

-Potência de 150W; 

-Fluxo Luminoso Efetivo (lm) mínimo de 17.800; 

-Dimensões (CxLxA)mm máximas de 275x330x255; 

-Peso (Kg) máximo de 4,20; 

-Temperatura de cor de 5.700K (branco frio); 

-Temperatura de operação entre -40°C a 55°C; 

-IRC >70; 

Refletor com eficiência nominal de 150 lm/W e 

sistema de ajuste, com sistema de Gerenciamento 

Térmico - GTMO, que garante ao cliente maior 

eficiência e proteção ao equipamento adquirido, com 

o corpo em alumínio e inox com acabamento 

poliéster, protegendo a luminária de oxidação em 

ambientes hostis, com uma vida útil mínima de 

100.000 horas, sua proteção interna contra surto deve 

ser de até 6Kv, sua proteção externa contra surto deve 

ser de até 10Kv, a mesma deve ser de fácil Instalação 

e possuir no mínimo 6 anos de garantia. 

Especificações técnicas; 

-Potência de 150W; 

-Fluxo Luminoso Efetivo (lm) mínimo de 17.800; 

-Dimensões (CxLxA)mm máximas de 275x330x255; 

-Peso (Kg) máximo de 4,20; 

-Temperatura de cor de 5.700K (branco frio); 

-Temperatura de operação entre -40°C a 55°C; 

-IRC >70;-Tensão de entrada de 120 a 277 Vac; 

-Fator de potência >0.95; 

-Proteção contra surto ANSI C62.41 Categoria B 

6kv; 

-Vida útil mínima de 100.000 horas à L70; 

-Frequência de 50-60Hz; 

-Harmônica (THD) <10%; 

-Índice de proteção mínima de IP66 (bloco óptico e 

driver); 

-Resistência mecânica IK08 (corpo) IK05 (bloco 



óptico); 

-Fotometria de Street 45°x130°; 

-Suporte - alça 60° - furação 9mm; 

-Para aplicação em praças; 

-Com Gerenciamento Térmico (GTMO); 

-Composição em Alumínio e Inox com acabamento 

em pintura poliéster. 

03 70 Un ELETRODUTO 

Eletroduto PEAD ( para ser enterrado) 

70 metros 

   

04 600 M CABO 4 mm 

Cabo elétrico de 4,0mm em duas cores (preto e azul) 

   

05 400 M CABO 2,5 mm 

Cabo elétrico de 2,5mm em duas cores (preto e azul) 

   

06 25 Un POSTE DE LUZ 

Poste Dublim em alumínio fundido, tubo de 2.1/2", 

na cor dourada craqueada com 3,40 metros de altura, 

base 22x22 cm, distância dos braços 54 cm, com 

detalhes provençais com 2 globos em acrílico 15x30 

cm 

   

07 50 Un LÂMPADA 

Lâmpada super led 40w bulbo soquete E27 bivolt 

branco frio 6000k 

   

08 20 Un RELE FOTOELÉTRICO 

Relé fotoelétrico 1000W/1800VA 220V Mod. 74/NF 

   

09 10 Un FITA ISOLANTE 20 m    

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


