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PROPOSTA READEQUADA DA EMPRESA

FP ENGENHARIA LTDA.

cNPl N.e 27.3 38,.122 /0001-49
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MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRN- PR
DISPENSA ELETRÔNICA N" OO1/2022

DECLARA Ão

ANEXO.I - PLANILHA DE FORiIAçÃO DE PREçOS

oBJETO: Escolha da proposta mais vanta.iosa por Dispensa de Licitação para contrataçáo
EMERGENCIAL de empresa especializada para prestaÉo de serviços de manutenÉo conetiva e
preventiva do parque de iluminaçáo pública do Município de União da Vitória, com estimativa aproximada
de 8.766 (oito mil setêcentos e sessenta e seis) pontos, incluindo o fornecimento de mão de obra e
materiais necessários:

Man dê Rotina € Em ncia do uê Luminotécnico

FP ENGENHÂRIA ITDA
cNPJ 27.338.12210001-49 - lnsc. Est. 9074875987

Rua Manoel Estevão, 460 - Centro - União da Vitória-PR

Tel. (42) 3523-6060 - (42198812-2770 - E-mail: fabio@fpengenharia.com.br

Item

í

Oescrição

Fomecimento de mão de obra espêcializâda, feírâmêntas,
êquipamêntos, vêículos ê mat€Íiais para a manutenÉodo pârque
d€ iluminação pública composto cadâstro geoíeíerênciado dê
aproximadamênte 8766 pontos ê manutençáo do cadastro
georefêrenciado

Mês 3

Valor uniL

R$ 92.434,58

Valor Total

RS 2n.303.74

2
Fornecimento, implantêçáo e operSçáo de sofrrlare esp€cífico
de gêsüto de iluminação Blbllca.

Mês 3 R$ 7.500.00 R$ 22.500.00

3
Fomêcimento. implântaÉo e operaçáô dê sistema de lele_
atendimento cÔln número lalefônica 0800.

[,{ês 3 R$ 350,00 RS 1.050,00

4
SêNiço de cadastramênto infoÍmájzado E geo-ÍeÍeíênciado
de poírtos de iluminaÉo públicâ.

Ponto 8766 R$ 2,00 R$ 17.532,00

5
lnstslaÇào de ponto de itumimÉo públicã co.hplêto em braçô dê
até 1,0m e altJra até 7m. com ART e rêgularização na
côncêssionádâ

Ponto 40 RS 25,00 R$ 1.000,00

6 Ponto 16 RS 35,00 R$ 560,00

7

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquêlitê ou material
equivalente. devendo operar à têmperatura de -5'C a +70pC,

contat6 dg êncâixe em latãoou material equivalênte, que supode
no mínimo ê corrente de 104

pç 56 R$ 4,20 R$ 235,20

I
Braço para iluminaÉo pública dê 1,0 motro - reto/curvo
galvanizado poa imersáo a quentê co.n c€mada dê 100 micras de
médiâ e 86 no ponto mínimo co.n sapatá êstâmpada Diâmetro
tubo g 25,4mm espêssura dachapa# 1,90mm

40 R$ 22,29 RS 891,60

9

Brâço para iluminaçáo públicá, galvanizado por imersão a quente

com câmada dê 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, de 3
mefos de comprimento, curvo ê êspessuÍa da chapa # 3,00mrn,
diàm€tÍo O eíemo tubo de 46 a 49,0mm, com sapata dô fixaÉo
possuirfuro para doÉ paÍafusos '16, mm

.ío RS 219,00 R$ 8.760,00

10
Cabô de cobre unipobr netvel, têmpera mole, encordoâmento
classê 5, sêçáo 2.5mm2, cobeítura em PVC, isolâmento 750V.

155 RS 1,60 R$ 248.00

Unid. Quant.

lnstalaçáo de ponto d€ iluminaÉo públicâ completo em braço com
mars de 3rr , com ART e regularização na concessionána

pç
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Conector de perfuraçáo para utilizáçáo em redês
sêcundárias multiplexádas até 1kV, êm malerial poliméíco,
conêxâo pÍincipal: 10-95mm', conexão
secundária: 1.910 mm'z. contatos em cobre estanhado

pç 102 R$ 7,80 RS 795,ó0

12 Fita isolante. ígmm x 20m, coÍlÍorme NBR5037 pç 6 RS 21.94

rl
Lâmpada vapor dê sódio 70W, tubular, clâra, fluxo luminoso
>= 6600 lumens, tempêratura de cor 2.000K. IRC >= 23%,
eficiência lumino6a 94 lrn/W, üda útil
32.000h, bâse E-27. Sêlo PROCEL

pç 10 RS 14.80 RS 592,00

14 pç R§ 32,35 RS 5l?.60

t5

Luminána pública para lâmpâdas 250/400W, corpo e aro em
aluminio injêtado a alta pressâo, rêfrator em vidro policurvo
teÍnperado. refletor estampêdo em chapa de aluminio anodizado
e sêlado, soqu€te de porc€lana êsmaltada rosca E-40. aberturd
através dê Íecho rápido de pressão em aço inox, cabos de silicône
200" C 750V, c/ base para relé, acábamento com pinturâ
eletrostatica, norma NBR IEC 6059&1. NBR 15129. lP 66.

pç ló RS 98,25 R§ 1.57:.00

16

Luminária públicâ para lâmpadas 70/'150W, corpo e aío em
aluminio injetado a altâ paêssão, reÍrato. em vidro policúrvo
tempêrado, rêfetoí ê§tampado em chapâ de aluminio
arlodizÀdo e s€lado, soquetg de poícelana esmâltada rosca E_

27, ahêtluÍê através dê fêcho Épido de pressáo em êço inox,

cabos dê siiicône 200'C 750V, d base para relé, acêbâmento com
pintuÉ eletrostaticâ, norma NgR IEC 60598-1, NBR í5i29. lP 66

pç RS 33,00

17 Parafuso dê cabêçâ quadrada, D16)600mm d porcâ pç 100 RS 17,40 RS 1.71{.00

t8
Rêator intêmo parâ lâmpâda vapor sódio 7o,ll, 22OV,

6OHz, fatoÍ de potênciâ 0,92 (mín.), com ignitor, conformo
NBR 1 4305 e Sêlo Proc€|.

l6 R$ 8:,1ó RS 2.961.1ó

l9
Reator intemo paê lámpada vapor sódio/mgtálico
250W.220V,60H2, fâtor dê potência 0.92 (mín.), com igÍlitor, pç

conÍorme NBR 14305 e Sêlo Procel.
ló RS l 19,06 RS 1.904.96

20

Relé íoto eletrônico NF bivolt - (tensão de operaÉo 105
v a 305 v) - com cápacidadê de cumutáção de carga íesistiva de
1000 W, e 18O0VA. lP65- Acionamento na passâgem por zêro.
A duÍabilidade do c.ntato do relé d€vê seí mêior que 15000
ciclos. A peçê dêve tergarantia minima do 2 anos.

pç 50 R§ 621,00

TOTAT R$ 342.000,00

Valor da proposta: RS R$ 342.000,00 (Trezebntos e quarenta e dois mil reais)
Validade da proposta: 60 dias

FP ENGENHARIA LTDA

CNPJ 27.338.122l0O01-49 - lnsc. Est. 9074875987
Rua Manoel Estevão, 460 - Centro - União da Vitória-PR

Tel. (42) 3523-606O - (42]|98872-27L0 - E-mail: fabio@fpengenharia.com.br

Ulmpâda vapor dê sódio 250w, tubulâr, clara. fluxo luminoso
>= 31.140 lumens, temp€ratura de coí 2.000K, IRC >= 23%.
eficiência luminooa 125 lm/w, üda útil
32.000h, base E-40. Selo PROCEL

RS r.188.00

R§ 12.48

IMPORTANTE:
Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim lhe convier, sem que ao fornêcedor caiba qualquer rêclamação ou indenizaÇão. 2.

A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo

licitâtório.

- Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou âbatimentos,
impostos, instalações, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos
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sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer
que incidam sobre a contrataÉo.
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FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS PAES
PROPRIETÁRIO

CPF 5911.554.54149
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