
ERRATA EDITAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA SRP Nº

001/2022

PROCESSO Nº 04/2022

Errata:

A Associação  dos  Municípios  da  Bacia  do médio  São Francisco  através  do  seu
presidente torna público a 1ª Errata ao edital do processo em epigrafe.

No termo de referencia/Projeto básico onde lê-se:

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
8.1.De acordo com o Art. 17, parágrafo 1º da Lei 14.133/2021, desde que previsto no
edital,  na fase de julgamento,  o órgão ou entidade licitante poderá realizar análise e
avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de
conformidade e prova de conceito. 
8.2.Conforme Art. 42, INCISO III da Lei 14.133/2021, a prova de qualidade de produto
apresentado pelos proponentes pode ser admitida por qualquer um dos seguintes meios. 
a) Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a
aferição  da  qualidade  e  da  conformidade  do produto  ou  do processo  de  fabricação,
inclusive sob o aspecto ambiental,  emitido por instituição oficial  competente ou por
entidade credenciada. 
b) A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, na fase de julgamento das
propostas exigir amostras dos Licitantes para atender a diligências. 
8.3.Desta forma, são exigências deste Processo Licitatório: 
a) Especificação Técnica do Objeto Licitado: As licitantes deverão apresentar, na fase de
Pré-Qualificação  a  Especificação  Técnica  do  Objeto  Licitado,  contemplando
obrigatoriamente os seguintes temas:
 i. Anteprojeto Luminotécnico; 
ii. Compromisso de Eficientização Energética e
 iii. Garantia das Luminárias LED e Equipamentos de Telegestão; 
O detalhamento das  Especificações  do Objeto  Licitado encontra-se em anexo a este
Termo de Referência – Anexo I.a.: Especificação do Objeto Licitado. 
b) Apresentação de Amostras: Ainda durante o processo de julgamento das propostas, a
Administração  da  AMMESF  poderá  solicitar,  em  data  a  ser  definida, a  Licitante
provisoriamente vencedora do Certame a apresentação de amostras dos produtos por ela
ofertados, para verificação de sua qualidade e do atendimento às especificações deste
Termo de Referência. 
i. Será solicitada uma Amostra de cada modelo de luminária ofertada, de forma a atestar
as  características  técnicas  especificadas  no  Termo  de  Referência  e  nos  catálogos
apresentados, com todas as despesas custeadas pela licitante. 



ii.  Na fase  de  análise  técnica  dos  produtos  ofertados,  não  será  acatado em hipótese
algum  qualquer  desacordo  de  características  técnicas  nominais,  sem  que  ela  esteja
respaldada nas tolerâncias previstas na Norma Técnica da respectiva característica. 
c)  Prova  de  Conceito:  Na  mesma  data,  de  apresentação  das  amostras  as  Licitantes
também  deverão  apresentar,  por  meio  de  prova  de  conceito,  o  funcionamento  dos
sistemas de gestão, telegestão e controle de dimerização por temporização através de
relé fotoeletrônico, conforme exigências mínimas deste Termo de Referência. 

ITEM DESCRIÇÃO
1.0 Controle de acesso

1.1 Plataforma de mapeamento e georreferenciamento

1.2 Cadastro de ativos
1.3 Visualização dos pontos cadastrados
1.4 Interface call center
1.5 Portal internet
1.6 Aplicativo cidadão Android/IOS
1.7 Acompanhamento das solicitações
1.8 Consulta de solicitações atendidas
1.9 Aplicativo de manutenção offline
1.10 Registro fotografico da manuteção
1.11 Controle de estoque de materiais
1.12 Cadastro de obras
1.13 Gestão de projetos de modernização
1.14 Visualização das luminarias de telegestão
1.15 Programação de dimerização

8.4.Verificado  o  pleno  atendimento  dos  requisitos  de  qualificação  acima  previstos,
passará para a fase seguinte de habilitação. 
8.5.Em caso  de  não atendimento  aos  requisitos  de  qualificação chama-se a  segunda
colocada e assim por diante. 
8.5.Na  prova  de  Conceito  deverão  ser  entregues  os  documentos  comprobatórios  da
especificação técnica dos Equipamentos de Telegestão, que se encontram detalhados nos
itens 4.3, h) e 4.4, k).
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8.4.  Verificado  o  pleno  atendimento  dos  requisitos  de  qualificação  acima  previstos,
passará para a fase seguinte. 



8.5. Na prova de Conceito  deverão ser  entregues  os  documentos  comprobatórios  da
especificação técnica dos Equipamentos de Telegestão, que se encontram detalhados nos
itens 4.3, h) e 4.4, k).

Pirapora, 04 de julho de 2022.

Pedro Henrique Soares Braga

Presidente
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