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ANEXO I-A 
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE 

 

                           

                           

  

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 
 

   

                           

   

1 100,000 UND Braço para iluminação pública – 1 metro - reto galvanizado por 
imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no 
ponto mínimo com sapata estampada Diâmetro  tubo Ø 25,4mm 
espessura da chapa #1,9mm - homologado Celesc. - Braço para 
iluminação pública – 1 metro - reto galvanizado por imersão a 
quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto 
mínimo com sapata estampada Diâmetro  tubo Ø 25,4mm 
espessura da chapa #1,9mm - homologado Celesc. 

___________ 91,6600 9.166,00 
 

                      

   

2 100,000 UND Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a 
quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto 
mínimo, cm 3000 mm de comprimento, curvo e espessura da 
chapa 3,00 mm, diametro esterno tubo de 46 a 49 mm,sem 
sapata estampada de fixação, possuir furo para dois parafusos 
16 mm, homologado celesc. - Braço para iluminação pública, 
galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras 
de média e 86 no ponto mínimo, cm 3000 mm de comprimento, 
curvo e espessura da chapa 3,00 mm, diametro esterno tubo de 
46 a 49 mm,sem sapata estampada de fixação, possuir furo para 
dois parafusos 16 mm, homologado celesc. 

___________ 216,6600 21.666,00 
 

                      

   

3 50,000 UND Chave IP 1 x 50 A/2x30A= Chave automatica para comando de 
iluminação publica, ivólucro em aluminio com tomada embutida 
para instalação de rele fotoeletrico, base giratória 360º, contatos 
de carga NF ( normalmente fechado ) parautilização de relé 
fotoelétrico com saída ligada durtante a noite. Suporte de fixação 
em aço carbono galvanizado a fogo por imensão a quente, 
proteção através de disjuntor de 1x50 Amperes, tensão nominal 
de 250 volts, garantia de 24. - Chave IP 1 x 50 A/2x30A= Chave 
automatica para comando de iluminação publica, ivólucro em 
aluminio com tomada embutida para instalação de rele 
fotoeletrico, base giratória 360º, contatos de carga NF ( 
normalmente fechado ) parautilização de relé fotoelétrico com 
saída ligada durtante a noite. Suporte de fixação em aço carbono 
galvanizado a fogo por imensão a quente, proteção através de 
disjuntor de 1x50 Amperes, tensão nominal de 250 volts, 
garantia de 24. 

___________ 190,6600 9.533,00 
 

                      

   

4 3.000,000 MT Fio cu Isolante Azul 0,25 mm² 750 W. - Fio cu Isolante Azul 0,25 
mm² 750 W. 

___________ 2,1300 6.390,00 
 

                      

   

5 3.000,000 MT Fio cu Isolante Preto 0,25 mm² 750 W. - Fio cu Isolante Preto 
0,25 mm² 750 W. 

___________ 2,1300 6.390,00 
 

                      

   

6 100,000 UND Fita Isolante; 19 mmx20 m; conforme.NBR5037; apresentar 
certificado INMETRO. - Fita Isolante; 19 mmx20 m; 
conforme.NBR5037; apresentar certificado INMETRO. 

___________ 7,6600 766,00 
 

                      

   

7 100,000 UND Fita Isolante anti chamas; 19 mm x 10 mx0, 76; conforme. 
NBR10669. - Fita Isolante anti chamas; 19 mm x 10 mx0, 76; 
conforme. NBR10669. 

___________ 15,0000 1.500,00 
 

                      

   

8 350,000 UND Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide, Leitosa, base E-
40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, 
posição de funcionamento universal, vida mediana 2800h ou 
maior, temperatura de cor 200K. Comprovar Selo Procel 
Garantia: 12 meses. - Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo 
Ovoide, Leitosa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou 
maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, 
vida mediana 2800h ou maior, temperatura de cor 200K. 
Comprovar Selo Procel Garantia: 12 meses. 

___________ 34,6300 12.120,50 
 

                      

   

9 350,000 UND Lâmpada Vapor de Sódio 250W, bulbo Ovoide, Leitosa, base E-
40, Fluxo Luminoso 27000 Lumens ou maior, IRC mínimo>20, 
posição de funcionamento universal, vida mediana 28000h ou  

___________ 45,0000 15.750,00 
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maior, temperatura de cor 2000k. Comprovar Selo Procel 
Garantia: 12 meses. - Lâmpada Vapor de Sódio 250W, bulbo 
Ovoide, Leitosa, base E-40, Fluxo Luminoso 27000 Lumens ou 
maior, IRC mínimo>20, posição de funcionamento universal, vida 
mediana 28000h ou maior, temperatura de cor 2000k. 
Comprovar Selo Procel Garantia: 12 meses. 

          

  

10 250,000 UND Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular, Clara,base E-
40, Fluxo Luminoso 54000 Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, 
posição de funcionamento universal, vida mediana 2800h,    
temperatura    de    cor    2000k.  Comprovar  Selo  PROCEL  
Garantia:  12 meses. - Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo 
Tubular, Clara,base E-40, Fluxo Luminoso 54000 Lumens ou 
maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, 
vida mediana 2800h,    temperatura    de    cor    2000k.  
Comprovar  Selo  PROCEL  Garantia:  12 meses. 

___________ 57,6600 14.415,00 
 

                    

  

11 2.000,000 UND Lâmpada Vapor de Sódio 70 W, bulbo Ovoide,    Leitosa,    base    
E-27,    Fluxo Luminoso 5500  Lumens  ou maior,  IRC mínimo > 
20, posição de funcionamento universal,   vida   mediana   24000   
h   ou maior,    temperatura    de    cor    2000k. Comprovar  Selo  
PROCEL  Garantia:  12 meses. - Lâmpada Vapor de Sódio 70 
W, bulbo Ovoide,    Leitosa,    base    E-27,    Fluxo Luminoso 
5500  Lumens  ou maior,  IRC mínimo > 20, posição de 
funcionamento universal,   vida   mediana   24000   h   ou maior,    
temperatura    de    cor    2000k. Comprovar  Selo  PROCEL  
Garantia:  12 meses. 

___________ 25,6600 51.320,00 
 

                    

  

12 50,000 UND Lâmpada econômica Florescente 30 w. - Lâmpada econômica 
Florescente 30 w. 

___________ 18,3300 916,50 
 

                    

  

13 60,000 UND Luminária Fechada IP lâmpada VS 70 W=Luminária pública em 
alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 
070/150W fechada com policarbonato,  com  soquete  E-40, 
fecho aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior 
e inferior com alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm. - 
Luminária Fechada IP lâmpada VS 70 W=Luminária pública em 
alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 
070/150W fechada com policarbonato,  com  soquete  E-40, 
fecho aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior 
e inferior com alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm. 

___________ 135,0000 8.100,00 
 

                    

  

14 60,000 UND Luminária Fechada I.P lâmpada VS 400 w - Luminária pública 
em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, 
potencia 250/400 w fechada com policarbonato, com soquete E-
40, fecho ço    inoxidável    que    permite o fechamento  da  
parte  superior  e  inferior com alta pressão para braço 3000 mm 
x Ø49, 0 mm. - Luminária Fechada I.P lâmpada VS 400 w - 
Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para 
uso externo, potencia 250/400 w fechada com policarbonato, 
com soquete E-40, fecho ço    inoxidável    que    permite o 
fechamento  da  parte  superior  e  inferior com alta pressão para 
braço 3000 mm x Ø49, 0 mm. 

___________ 168,3300 10.099,80 
 

                    

  

15 500,000 UND Reator vapor de Sódio 150w - 220v -baixa  perda, uso externo 
galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de 
potência maior que 0,92 - garantia mínima exigida de 5 anos, 
gravada de deforma legível e indelével no corpo do reator, cabos 
conformeE-313.0047 de 02/05/2011 - Comprovar Selo PROCEL 
ortaria 454 INMETRO.. - Reator vapor de Sódio 150w - 220v -
baixa  perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior que 0,92 - garantia mínima 
exigida de 5 anos, gravada de deforma legível e indelével no 
corpo do reator, cabos conformeE-313.0047 de 02/05/2011 - 
Comprovar Selo PROCEL ortaria 454 INMETRO.. 

___________ 77,0000 38.500,00 
 

                    

  

16 500,000 UND Reator vapor de Sódio 250 w- 220 v- baixa  perda, uso externo 
galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de 
potência maior que 0,92 - garantia conforme  E- 40 313.  0047  
de mínima  exigida  de  5  anos,  gravada  de forma  legível  e  
indelével  no  corpo  do 02/05/2011 - Comprovar Selo PROCEL 
Portaria 454 INMETRO. - Reator vapor de Sódio 250 w- 220 v- 
baixa  perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior que 0,92 - garantia 
conforme  E- 40 313.  0047  de mínima  exigida  de  5  anos,  
gravada  de forma  legível  e  indelével  no  corpo  do 02/05/2011 
- Comprovar Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

___________ 95,6600 47.830,00 
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17 250,000 UND Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa  perda, uso externo 
galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de 
potência maior que 0,92 - garantia mínima exigida de 5 anos, 
gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos 
conforme E-313.0047 de 02/05/2011 -Comprovar Selo PROCEL 
conforme Portaria 454 INMETRO. - Reator vapor de Sódio 400 w 
- 220 v - baixa  perda, uso externo galvanizado, com ignitor e 
capacitor incorporado, fator de potência maior que 0,92 - 
garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e 
indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313.0047 de 
02/05/2011 -Comprovar Selo PROCEL conforme Portaria 454 
INMETRO. 

___________ 121,6600 30.415,00 
 

                    

  

18 1.500,000 UND Reator vapor de Sódio 70w-220v-baixa perda, uso externo 
galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de 
potência maior que 0,92-garantia mínima exigida de 5 anos, 
gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos 
conforme E-313.0047 de 02/05/2011- Comprovar Selo PROCEL 
Portaria 454 INMETRO. - Reator vapor de Sódio 70w-220v-baixa 
perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior que 0,92-garantia mínima 
exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo 
do reator, cabos conforme E-313.0047 de 02/05/2011- 
Comprovar Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

___________ 64,3300 96.495,00 
 

                    

  

19 300,000 UND Receptáculo E 27 - Soquete bocal. - Receptáculo E 27 - Soquete 
bocal. 

___________ 10,0000 3.000,00 
 

                    

  

20 300,000 UND Receptáculo E 40 - Soquete bocal. - Receptáculo E 40 - Soquete 
bocal. 

___________ 17,0000 5.100,00 
 

                    

  

21 2.000,000 UND Relé foto eletrônico bivolt-(tensão de operação 105v a 305v)-
com capacidade de cumutação de carga resistiva de 1000w,e 
1800VA para carga inutiva, ambas operando em tensão deve ser 
do tipo síncrono na passagem por zero da tensão no momento 
da comutação com diferença de tensão modular máxima de 50v 
no instante da comutação. A peça deverá ter um grau de 
proteção mínimo IP67. Deverá possuir proteção contra surtos na 
rede de alimentação. O relé deverá apresentar um tempo de 
ciclo de cumutação entre ligar e desligar não inferior a 2 
segundos e não superior a 5 segundos. As demais 
características devem atender a norma NBR5123. A durabilidade 
do contato do relé deve ser maior que 20000 ciclos. A peça deve 
ter garantia mínima de cinco anos. - Relé foto eletrônico bivolt-
(tensão de operação 105v a 305v)-com capacidade de 
cumutação de carga resistiva de 1000w,e 1800VA para carga 
inutiva, ambas operando em tensão deve ser do tipo síncrono na 
passagem por zero da tensão no momento da comutação com 
diferença de tensão modular máxima de 50v no instante da 
comutação. A peça deverá ter um grau de proteção mínimo 
IP67. Deverá possuir proteção contra surtos na rede de 
alimentação. O relé deverá apresentar um tempo de ciclo de 
cumutação entre ligar e desligar não inferior a 2 segundos e não 
superior a 5 segundos. As demais características devem atender 
a norma NBR5123. A durabilidade do contato do relé deve ser 
maior que 20000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 
cinco anos. 

___________ 26,3300 52.660,00 
 

                    

  

22 300,000 UND Base para Rele eletrônico bivolt. - Base para Rele eletrônico 
bivolt. 

___________ 13,6600 4.098,00 
 

                    

  

23 100,000 UND Parafuso cab. Abaul. 16x250 mm completo - Padrão Celesc. - 
Parafuso cab. Abaul. 16x250 mm completo - Padrão Celesc. 

___________ 7,6600 766,00 
 

                    

  

24 100,000 UND Parafuso cab. Abaul. 16x200 mm completo - Padrão Celesc. - 
Parafuso cab. Abaul. 16x200 mm completo - Padrão Celesc. 

___________ 8,3300 833,00 
 

                    

  

25 100,000 UND Parafuso cab. Abaul. 16x300 mm completo - Padrão Celesc. - 
Parafuso cab. Abaul. 16x300 mm completo - Padrão Celesc. 

___________ 9,6600 966,00 
 

                    

  

26 100,000 UND Conector de derivação perfurante 10- 70 mm2. - Conector de 
derivação perfurante 10- 70 mm2. 

___________ 8,6600 866,00 
 

                    

  

27 150,000 UND Conector cunha Tipo I. - Conector cunha Tipo I. ___________ 7,0000 1.050,00 
 

  

28 150,000 UND Conector Cunha tipo B. - Conector Cunha tipo B. ___________ 7,0000 1.050,00 
 

  

29 50,000 UND Lâmpada Bulbo Led 6375 lumens - 75 W. - Lâmpada Bulbo Led 
6375 lumens - 75 W. 

___________ 130,0000 6.500,00 
 

                    

  

30 100,000 UND Luminária Led potência de 150 w 16,050 lm. - Luminária Led 
potência de 150 w 16,050 lm. 

___________ 1.058,8600 105.886,00 
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31 50,000 UND Luminária Led potência de 100 w 9.597 lm. - Luminária Led 
potência de 100 w 9.597 lm. 

___________ 952,9000 47.645,00 
 

                     

   

32 100,000 UND Mão de obra para substituição de braço de iluminação publica 
até 1,50 m. - Mão de obra para substituição de braço de 
iluminação publica até 1,50 m. 

___________ 65,0000 6.500,00 
 

                     

   

33 100,000 UND Mão de obra para substituição de braço de iluminação publica 
até 3,00 m. - Mão de obra para substituição de braço de 
iluminação publica até 3,00 m. 

___________ 75,0000 7.500,00 
 

                     

   

34 50,000 UND Instalação/substituição de chave magnética par PI publica - mão 
de obra. - Instalação/substituição de chave magnética par PI 
publica - mão de obra. 

___________ 34,3300 1.716,50 
 

                     

   

35 6.000,000 M² Mão de obra para substituição de fio elétricos. - Mão de obra 
para substituição de fio elétricos. 

___________ 1,2000 7.200,00 
 

                     

   

36 2.950,000 UND Mão de obra para substituição de Lâmpadas Vapor sódio. - Mão 
de obra para substituição de Lâmpadas Vapor sódio. 

___________ 36,6600 108.147,00 
 

                     

   

37 120,000 UND Mão de obra para substituição e ou instalação de luminárias 
publicas. - Mão de obra para substituição e ou instalação de 
luminárias publicas. 

___________ 32,5000 3.900,00 
 

                     

   

38 2.750,000 UND Mão de obra para substituição e ou instalação de Reatores  
Vapor Sódio. - Mão de obra para substituição e ou instalação de 
Reatores  Vapor Sódio. 

___________ 40,0000 110.000,00 
 

                     

   

39 600,000 UND Mão de obra para substituição de soquetes bocal, receptáculos. - 
Mão de obra para substituição de soquetes bocal, receptáculos. 

___________ 5,5000 3.300,00 
 

                     

   

40 2.000,000 UND Instalação / substituição de rele fotoelétrico individual - mão de 
obra. - Instalação / substituição de rele fotoelétrico individual - 
mão de obra. 

___________ 12,0000 24.000,00 
 

                     

   

41 300,000 UND Mão de obra p/ substituição de base para rele fotoelétrico 
individual. - Mão de obra p/ substituição de base para rele 
fotoelétrico individual. 

___________ 12,0000 3.600,00 
 

                     

   

42 50,000 UND Mão de obra p/ substituição/ instalação de lâmpadas bulbo led 
75 w. - Mão de obra p/ substituição/ instalação de lâmpadas 
bulbo led 75 w. 

___________ 20,0000 1.000,00 
 

                     

   

43 150,000 UND Mão de obra p/ instalação de luminárias Led de 100 e 200 w. - 
Mão de obra p/ instalação de luminárias Led de 100 e 200 w. 

___________ 116,6600 17.499,00 
 

                     

                         

  

Total Lote 906.155,30 
 

                         

  

Total Geral dos Lotes 906.155,30 
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