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Processo Administrativo nº 260105/2023 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 
TIPO:   MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 24/02/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

A PREFEEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, CNPJ Nº 
06.314.827/0001-56, com sede à Praça João Afonso Cardoso, 404, Centro, CEP: 65.7, 
GONÇALVES DIAS/MA, através da Comissão Permanente de Licitação -CPL, torna 
público que fará realizar licitação, instaurada através do Processo Administrativo nº 
260105/2023, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus 
anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993 e suas 
alterações, Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.  

 
A sessão pública de realização do certame do presente TOMADA DE 

PREÇOS terá início às 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2023, devendo os 
envelopes contendo os Documentações de Habilitação e as Proposta de preços para o 
objeto definido neste Edital e respectivos Anexos serem entregues à Comissão 
Permanente de Licitação, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Praça 
João Afonso Cardoso, 404, centro, GONÇALVES DIAS/MA, onde será dado a abertura 
dos envelopes. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura 
dos envelopes referentes a este TOMADA DE PREÇOS será realizado no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da CPL em contrário. 

  
CLÁUSULA 01 – OBJETO, VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
1.1 A presente TOMADA DE PREÇOS fornece aos interessados os elementos 
necessários à apresentação de propostas para a prestação especializada em engenharia 
elétrica para a execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do 
Município, incluindo atividades preventivas e corretivas, para atender as necessidades 
do Município, em conformidade com as especificações técnicas anexas ao Edital (Anexo 
I). 
 

1.2 O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 3.299.272,84(três milhões 
duzentos e noventa e nove mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos) 
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1.3 As despesas para atender ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS ocorrerão por 
conta de recursos advindos da seguinte dotação orçamentaria: 
 

Orgão .............................. 23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias 
Unidade Orçamentária ....  23.10 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 
25.752.0004.2.024...........  Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 
3.3.90.39.00.....................  Outros Serv.  de Terceiro Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA 02 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
do Edital e seus anexos. 
 
2.2 Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação ficará a 
reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário. 
 
2.3 Poderão participar da presente licitação empresas da construção civis que 
satisfaçam as condições estabelecidas na TOMADA DE PREÇOS e seus anexos.  
 
2.4 Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta Licitação: 
 
a) Empresas que tenham em sua composição societária ou no seu quadro de pessoal 
qualquer servidor, efetivo ou não, dirigente da Administração Municipal, ocupantes de 
função, cargo ou emprego público na Administração Municipal, ente contratante ou 
membro, efetivo ou substituto, da Comissão de Licitação; 
 
b) Servidores, empregados ou dirigentes do quadro de pessoal da Administração 
Municipal, ente contratante, membros da Comissão de Licitação (artigo 9, inciso III e § 
4º da Lei 8.666/1993); 
 
c) Empresas que tenham a mesma composição societária ou que pertença ao mesmo 
grupo de outra licitante desta TOMADA DE PREÇOS, ainda que parcialmente; 
 
d) Empresas que estejam com direito de licitar suspenso e impedidas de contratar com 
a Prefeitura de GONÇALVES DIAS - MA e as empresas declaradas inidôneas para licitar 
ou contratar com Administração Pública Direta ou Indireta da União, Estados, 
Municípios e do Distrito Federal, enquanto perdurem seus efeitos (artigo 6, incisos XI e 
XII, c/c artigo 87, incisos III e IV, ambos da Lei 8.666/1993); 
 
e)  Empresas em consórcio, seja qual for sua formação. 
 
f)  Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 
 
g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
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recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum; 
 
h) O Autor do Projeto Básico; 
 
i)   Servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA. 

 
2.5. CREDENCIAMENTO: 
 
2.5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos 
envelopes, deverão apresentar credencial do seu representante à Comissão, que poderá 
ser formalizada por intermédio de instrumento de procuração, público ou particular, ou 
Carta Credencial (ANEXO III – Com firma reconhecida da Assinatura) 
 
2.5.1.1. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 
(ANEXO III - Com firma reconhecida da Assinatura), deverá estar acompanhado de 
cópia dos seguintes documentos: 
 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 
alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
representante da empresa interessada. 
 
2.5.2.  O credenciamento será conferido pela Comissão a cada Sessão Pública realizada. 
 
2.5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 2.5.1. A falta 
desse documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou 
responda pela representada durante o processo licitatório. 
 
2.5.4.  A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica 
dispensada do credenciamento na forma de que trata o item 2.5.1, devendo comprovar 
esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nas alíneas do item 2.5.1.1. 
 
2.6.  Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e 
nem de um mesmo representante para mais de uma empresa. 
 
2.6.1. Somente poderão negociar e recorrer os licitantes que estiverem presentes na 
sessão através de representantes credenciados. 
 
2.8. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE – EPP. 
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2.8.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a classificação final 
dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço 
ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
2.8.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP. 
 
2.8.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO 
entregar à Comissão Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo 
constante do Anexo VIII, acompanhado do documento comprobatório; certidão 
simplificada da junta comercial comprovando sua condição de ME ou EPP.  

 
“A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da 
Lei Complementar nº 123 caracterizará o crime de que trata o art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e da sanção administrativa prevista no capitulo XIV 
deste Edital.” 
 

2.8.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% 
(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-
se-á conforme disposto no item 2.8.5. 
 
2.8.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo 
com o disposto no item 2.8.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de 
preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado e terá o prazo 
de 02 (dois) dias para a adequação da nova proposta de acordo com o valor ofertado.  
 
2.8.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 2.8.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação definida no item 2.8.11, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito.  
 
2.8.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 2.8.4., 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  
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2.8.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame.  
 
2.8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que 
essa apresente alguma restrição.  
 
2.8.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
2.8.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 2.8.10, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 

CLÁUSULA 03 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
3.1  Os documentos e a proposta necessários à participação dos interessados na 
presente TOMADA DE PREÇOS serão entregues em envelopes separados e lacrados, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razão social 
da licitante com os seguintes dizeres: 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PPREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, 404, CENTRO, GONÇALVES DIAS - MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023   
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
LICITANTE: (..........) 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PPREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, 404, CENTRO, GONÇALVES DIAS - MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023   
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
LICITANTE: (..........) 
 
3.2  Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados impressos, 
perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datados e 
assinados. 
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3.3 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência do certame, salvo por 
motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
3.4 Não serão aceitos e considerados documentos de habilitação e proposta de 
preços apresentados por fax ou e-mail, sendo aceito a apresentação via postal ou 
portador, que está especificado neste edital. 
 

CLÁUSULA 04 - HABILITAÇÃO 
 

4.1  O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 
inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados:  

4.2 Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de 
GONÇALVES DIAS, em outro órgão da Administração Pública Federal, estadual ou 
Municipal. 
 

4.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Cópia da cédula de identidade dos sócios 
 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos 
referidos nesta alínea deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
e)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
NOTA: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 
 
4.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
a)  Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação. 
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b) Cartão ou registro do CNPJ válido; 
 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdência Social 
relativa ao domicílio ou sede do Licitante através de: 
 

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União unificada em relação aos Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros junto a Seguridade Social – 
CND/INSS, conforme a Portaria PGFN/RFB nº. 358/2014, e Portaria 
PGFN/RFB nº 1.751/2014. 

 
d)  Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
Licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, 
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de: 
 

• Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa do Estado; 
• Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais. 

 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
Licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, 
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de: 

 
• Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
 
• Certidão Negativa da Dívida Ativa Relativa aos Tributos: Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e Taxa de Licença e Verificação 
Fiscal – TLVF. 

 
f)  Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – 
FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, comprovada mediante a apresentação de; 
 

• Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, emitido pela 
Caixa Econômica Federal – CEF. 

 
g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da: 
 

• CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
h) Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as 
Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um 
dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo 
equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, 
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Inciso II, da Lei 8.666/93. (Decisão Liminar do TRT tomada no Processo de Ação Civil 
Pública Nº 0016045-13.2014.5.16.0004). 
 
i) NOTA: Quando a prova de regularidade de que trata as alíneas “d” e “e” referente 
a Fazenda Estadual e Municipal, for comprovada mediante a apresentação de uma 
única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante 
demonstrar com documentação hábil essa condição 
 
4.4- QUALIFICAÇÃO ECONOMICO/FINANCEIRA 
 
4.4.1 Balanço Patrimonial do último exercício social, na forma da lei, devidamente 
registrado no Órgão Competente, ano 2021/2022, devendo vir acompanhando dos 
termos de abertura e encerramento devidamente chancelado no Órgão Competente.  O 
Balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao seu 
Conselho de Classe e se apresentar conforme abaixo: 
 
a) Deverá conter o Selo da Habilitação Profissional – DHP e/ ou anexar o Certificado 
de Regularidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua 
validade, CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.402/2012. 
 
b) Nos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis, comprovando a 
boa situação financeira, serão adotados os seguintes critérios: 
 
1 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da divisão do 
Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo: 
 
ILC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
 
2 - O Índice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da divisão da soma 
do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com 
o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 
 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisão do Ativo 
Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 
 

ISG =                          Ativo Total                           . 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
4 -  Será habilitada a empresa que apresentar: 
 
. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0; 
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. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0; 
 
. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0; 
 
4.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 
apresentação da proposta de preço, quando não estiver expresso o prazo de validade. 
 
4.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / DECLARAÇÕES 
 
a) REGISTRO ou INSCRIÇÃO da Empresa e dos Responsáveis Técnicos no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, da região da sede da Empresa, acompanhada da declaração de 
concordância, apenas dos Responsáveis Técnicos indicados para a referida obra 
(ANEXO IV). 
 
b) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para a realização da Licitação (com vínculo societário ou empregatício), Engenheiro 
Eletricista detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente averbado no CREA, por execução de 
serviços compatíveis em características com o objeto desta Licitação, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter executado os seguintes 
serviços: 
 

✓ Execução de cadastro georreferenciado em circuitos de iluminação  
✓  Instalação de luminárias em tecnologia LED em circuitos de iluminação 
✓ Instalação de aterramento em circuitos de iluminação  

 

c.1 A comprovação da vinculação do profissional à empresa será mediante a 
apresentação de cópia de Contrato de Trabalho ou Carteira de Trabalho ou Ficha de 
Registro de Emprego, ou ainda outro documento comprobatório. 
 
c) Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico Operacional da Licitante, 
através de Atestados ou Certidões fornecidos por pessoa de direito público ou privado 
por execução de serviços compatíveis em características com o objeto desta Licitação 
os quais deverão comprovar a efetiva execução pela licitante do conjunto de serviços 
de características: 
 

✓ Execução de cadastro georreferenciado em circuitos de iluminação – 2.000 
UND/PTS (50% do quantitativo estimado na planilha)  
✓ Instalação de luminárias em tecnologia LED em circuitos de iluminação – 
375UND/PTS (50% do quantitativo estimado na planilha)  
✓ Instalação de aterramento em circuitos de iluminação - 325 UND/PTS PTS 
(50% do quantitativo estimado na planilha)  
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d) Declaração do licitante de que possui pleno conhecimento do objeto da 
licitação e que conhece as condições locais para a execução do objeto (Acórdão TCU 
234/2015); 
 
e) Indicação do pessoal técnico disponível para a realização do objeto da licitação, 
bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, ANEXO X – Declaração De Responsável Técnico) 
 
f) O responsável técnico constante na Certidão de Acervo Técnico apresentada 
obrigatoriamente deverá ser o responsável técnico da empresa a ser empregado na 
execução dos serviços ora contratados, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração; 
 
g) Declaração de que a empresa não oferece trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e nem qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o que 
determina o artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/1993, conforme modelo do ANEXO VI. 
 
h) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em atendimento a 
Instrução Normativa nº 02/SLTI/MPOG de 16/09/2009, nos moldes do ANEXO XI – 
Declaração De Elaboração Independente Da Proposta, deste Edital. 

 
i) Declaração de que a empresa possui equipamentos disponível para a 
realização do objeto da licitação. 

 
j) Apresentar Declaração de Garantia confirmando 50.000 (cinquenta mil) horas 
ou 60 (sessenta) meses às luminárias LED, o que se completar primeiro, o que deverá 
ser firmado/compromissado pela PROPONENTE, indicando a referência desta licitação. 
A licitante deverá apresentar, juntamente com habilitação. 
 
4.5.1. Não será permitido, para este certame, que os mesmos profissionais façam parte 
de outras empresas que estejam participando do certame; 
 
4.5.2. As empresas Licitantes, que não forem enquadradas como Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou microempreendedor Individual - MEI, deverão 
subcontratar de 10% a 30% (dez a trinta por cento), considerando o valor total 
estimado para a licitação e discriminando os serviços a serem subcontratados, 
atendendo assim o disposto no art. 8º, inciso I e II da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 
dezembro de 2015. 
 
4.5.3. No momento da Habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, junta mente 
com a sua documentação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista da Microempresa - 
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI exigida 
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no edital e anexos, atendendo assim o dia posto no art. 8º, inciso III, da Lei Estadual 
nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015. 
 
4.5.5. Os Licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos 
para habilitação e não comprovarem que a atividade técnica é compatível com o objeto 
da licitação, serão julgados inabilitados e terão suas propostas devolvidas devida mente 
lacradas. 
 
4.5.6. É de exclusiva responsabilidade dos Licitantes a juntada de todos os documentos 
necessários à habilitação e em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de 
prazo para apresentação dos documentos exigidos. 
 
4.5.7. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 
processo e não será devolvida ao proponente. 
 
4.5.8. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, 
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do 
titular da empresa ou do seu representante legal, a falta da assinatura resultara na 
inabilitação da licitante. 
 
4.6 - QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
4.6.1 Os documentos exigidos nesta CLÁUSULA deverão ser apresentados em original 
ou qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópias 
simples previamente autenticadas por qualquer membro da Comissão Permanente de 
Licitação do município de Gonçalves Dias - MA (autenticação pela CPL será feita com 
antecedência mínima de 24 horas antes da abertura da licitação), ou ainda por 
publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena de inabilitação da licitante. 
 
4.6.2 As especificações técnicas dos equipamentos viários (luminárias) com tecnologia 
Diodo Emissor de Luz (LED), devido à importância deste material ao objeto do edital, 
deverão ser comprovadas através dos Certificados de Conformidade INMETRO – 
Portaria 20, catálogos e ensaios emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO. A 
licitante deverá apresentar, juntamente com habilitação. 
 

CLÁUSULA 05 – PROPOSTA 
 
5.1  O Envelope Nº 02 deverá conter, em 01 (uma) via, a Proposta de Preços 
datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado do Licitante, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a 
ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, devidamente datada e 
assinada por representante legal da Licitante, numerada sequencialmente, com o 
seguinte conteúdo: 
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a) Carta Proposta (global) com qualificação do Licitante, com indicação do nome, 
endereço, CNPJ/MF, telefone/fax, e-mail, assinada por diretor ou pessoa legalmente 
habilitada (procuração por instrumento público), em papel timbrado, identificando a 
obra a quea Empresa está concorrendo, o número do Edital, o preço global proposto 
para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se 
refere ao mês do Orçamento Referencial, constante deste Edital. 
 
b) Orçamento Analítico (global), assinado pelo Responsável Técnico do Licitante e 
rubricado nas demais, com preço unitário e total, por item, em algarismos arábicos e o 
valor global da proposta em algarismos arábicos e por extenso, em Real, já incluídos 
todos os custos, seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, 
comerciais, sociais, trabalhistas e etc.). 
 
e) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para os itens: 
Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, assinada pelo representante legal da empresa. 
 
f) Composição de Encargos Sociais, As empresas optantes do SIMPLES NACIONAL 
deverão preencher conforme encargos próprios. 
 
5.2 DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA:  
 
a) A proposta de preços deverá ser apresentada por preço GLOBAL, obedecendo a 
numeração dos lotes, devendo todas as informações necessárias serem apresentadas 
por Lote 
 
b) Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes 
para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos 
equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação 
no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente 
necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significam tacitamente 
que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens 
estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual 
sob esta alegação. 
 
c)  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
a partir da data de abertura das propostas. 
 
d) O prazo para a execução dos trabalhos definidos na clausula primeira e de 24 (vinte 
e quatro) meses, contados a partir da emissão Ordem de Serviço pela Prefeitura 
Municipal de Gonçalves Dias. 
 
e) A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o a executar os 
serviços cotados. 
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f) As Propostas de Preços que não atenderem às condições deste Edital, que 
oferecerem alternativas de ofertas e cotações, bem como vantagens nela não previstas 
ou preços unitários e global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite 
estabelecido o orçamento estimado da obra ou ainda, preços unitários e global 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não 
atenderem ao Artigo 44, § 3º, da Lei nº. 8.666/1993, serão desclassificadas. Deverá ser 
observado o disposto no Artigo 48 da Lei nº. 8.666/1993, em especial o seu § 1º para 
apuração de preços unitários ou global inexequíveis. 
 
g) Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas 
que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar 
dubiedade, principalmente em relação a preços unitários. Para os fins deste item, 
entende-se como: 
 
h) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou 
raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 
 
i) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito; 
 
j) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escrita no espaçamento entre uma e outra linha do 
texto da proposta. 
 
OBSERVAÇÕES: Nos preços cotados para a execução dos serviços, deverão estar 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas com: materiais, mão−de−obra, 
máquinas e equipamentos, encargos sociais, tributos, transporte, ferramentas, 
equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução de 
todos os serviços solicitadas neste Edital. 

 
CLÁUSULA 06 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
6.1  No dia, hora e local especificados nesta TOMADA DE PREÇOS, a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA, 
numerando-os de acordo com a ordem de entrega.  
 
6.1.1.  Nenhum outro documento será recebido após o Presidente da Comissão 
declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes. 
 
6.2  A Comissão de Licitação procederá, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES 
Nº 01, contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO, que será conferida, 
examinada e rubricada pelos seus membros e pelos representantes legais das firmas 
licitantes, não cabendo qualquer reclamação posterior por parte daqueles que se 
abstiverem de rubricá-los. 
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6.3  As licitantes inabilitadas receberão de volta o segundo envelope (PROPOSTA), 
ainda fechado, desde que não tenha havido recurso, ou após a denegação do mesmo. 
 
6.4  Após a fase de habilitação proceder-se-á a abertura dos ENVELOPES Nº 02 das 
licitantes habilitadas, cujas propostas serão lidas em voz alta, registrando-se em ata 
todas as ocorrências e declarações. 
 
6.5  Depois de abertas as propostas não cabem desclassificá-las por motivo relacionado 
à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento das propostas. 
 
6.6 É facultado à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente nos 
envelopes     01 ou 02. 
 

CLÁUSULA 07 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1  O julgamento será procedido de acordo com o tipo de licitação – MENOR PREÇO 
GLOBAL. Serão desclassificadas as propostas cujo valor exceda o limite orçado pela 
Administração. 
 
7.2  Serão desclassificadas as propostas apresentadas com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do valor orçado pela Administração. 
 
7.3  Caso haja empate de preços entre duas ou mais propostas, após obedecido o 
disposto no § 2º do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a classificação será feita por sorteio, 
de acordo com o artigo 45, § 2º, da mesma Lei.   
   
7.4 Em sendo todas as licitantes inabilitadas, ou no caso de desclassificadas todas as 
propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA poderá fixar às 
licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de outras, escoimadas 
das causas que as desclassificaram. 
 
7.5 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas 
possuírem erro de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes 
erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada: 
 
a) Discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, 
havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso; 
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b) Erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será 
corrigido devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a 
quantidade e o preço total; 
 
c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo - se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-
se o produto; 
 
d) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o 
resultado; 
 
e) Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, 
será adotada a correção que resultar no menor valor. 
 
7.6 O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos 
mencionados no subitem 7.5 o valor resultante constituirá no valor contratual. Se a 
licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
 
7.7 Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem 
não prevista neste edital; 
 
7.8 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, as quais deverão apresentar nova 
proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
7.9 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao menor preço. 
 
7.10 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor. 
 
7.11  O resultado da presente TOMADA DE PREÇOS será comunicado diretamente aos 
licitantes e afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. 
 

CLAUSULA 08 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 Além das obrigações descritas no termo e das demais, anteriormente, são 
obrigações da CONTRATADA: 
 
8.1.1 Manter registro em meio magnético indicando com precisão, os pedidos de 
intervenção no Sistema de Iluminação Pública. A cada mês, a CONTRATADA deverá 
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entregar a Fiscalização da PREFEITURA um relatório do registro das panes, que será 
assinado pelas duas partes, informando: 
 
➢ data e a hora do pedido de intervenção; 
➢ nome das pessoas que transmitiram e receberam a chamada; 
➢ endereço, rua e número da pane; 
➢ data e a hora da realização do conserto. 
 
8.2 Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição da Fiscalização da 
PREFEITURA, que poderá realizar a verificação dos controles a qualquer momento. 
 
8.3 CONTRATADA deverá buscar ao longo do Contrato, colocar as instalações recebidas 
por ela, em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Para isto a CONTRATADA 
deverá propor à PREFEITURA, um programa de ação para adequação das instalações às 
normas vigentes. 
 
8.4 Quando tais ações exigirem melhoramentos ou expansão do sistema, com 
investimentos adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e 
negociados com a Fiscalização da PREFEITURA para a sua implantação. 
 
8.5 Promover a renovação, modernização e permanente manutenção dos equipamentos 
integrantes do Sistema de Iluminação Pública do Município. 
 
8.6 Promover, dentro do processo de operação e manutenção das instalações, abordado 
no subitem 3.1.3 deste Anexo, a substituição de materiais e equipamentos para elidir 
todas as degradações ou deteriorações parciais ou completas das instalações ou de 
seus componentes do Sistema de Iluminação Pública do Município, que terceiros 
identificados ou não venham a causar, com danos diretos ou indiretos, atos de 
vandalismo ou outros acontecimentos, na forma dos critérios estabelecidos no tem 3 
deste Anexo; 
 
8.7 Realizar, no prazo de três meses, após a assinatura deste Contrato com a 
PREFEITURA, auditoria e avaliação do Sistema de Iluminação Pública, apresentando por 
escrito, as considerações que entender necessárias visando a assegurar o seu perfeito 
funcionamento. 
 
8.8 Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do 
Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme estabelecido neste Contrato; 
 
8.9 Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente 
com os usuários do Sistema. 
 
8.10 Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas neste 
Anexo, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os 
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compromissos pelos resultados programados em consonância com os custos estimados, 
respeitando as normas legais que regulam sua atuação. 
 
8.11 Assumir todos os ônus decorrentes de falhas, omissões, defeitos de instalação e 
prejuízo outros derivados da má execução do Contrato. 
 
8.12 Fornece e Implantar sistemas informatizados que possibilitem o acompanhamento 
da gestão do patrimônio do Sistema e que permitam verificar a coerência dos dados 
informados nos relatórios. 
 
8.13 Antes da execução de qualquer obra, a contratada deverá apresentar os projetos 
executivos com memória de cálculo, orçamento de acordo com a planilha orçamentária 
presente no projeto básico e estudo luminotécnico para prévia análise da contratante. 
Quando necessário, os projetos serão submetidos à concessionária distribuidora de 
energia local, ficando a contratada responsável pela aprovação do projeto. 
 
8.14 Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 
 
8.15 Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 
 
8.16 Manter atendimento telefônico das reclamações, em qualquer circunstância. 
 
8.17 Aceitar as indicações de prioridade por parte da PREFEITURA, na execução das 
obras e serviço, compatíveis com este Contrato, de modernização, ampliação e 
renovação do Sistema. 
 
8.18 Assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do Contrato, 
independentemente da existência de culpa ou dolo por parte da CONTRATADA, salvo se 
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da 
PREFEITURA ou da pessoa que sofreu o dano. 
 
8.19 Assegurar à PREFEITURA o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos 
serviços contratados, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de 
qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto neste 
Anexo. 
 
8.20 Atender consulta sobre modificações que a PREFEITURA pretenda executar nas 
instalações de iluminação pública, informando se a realização dessas modificações é 
compatível com os compromissos assumidos pela CONTRATADA, neste Contrato, quais 
as eventuais incidências financeiras, devidamente justificadas, que resultarão para a 
PREFEITURA, bem como eventuais consequências relativas à aplicação dos dispositivos 
do presente Contrato. 
 
8.21 Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a 
execução de obras que possam ser objeto de questionamentos sob o ponto de vista do 
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tombamento da cidade ou de motivação ambiental, antes da execução dos serviços 
contratados 
 
8.22 Manter no território de Gonçalves Dias instalações e infraestrutura mínima 
suficientes para atender e desempenhar todos os serviços do Objeto desta licitação, 
devendo atender as seguintes condições: 
 
8.22.1 Estrutura, Veículos e Corpo Técnico Mínimo 
 
Imóveis: 
 
a) Escritório  
b) Almoxarifado  
 
Veículos 
 
a) 1 veículos equipados com cesto aéreo de alcance até 15m; 
b) 1 veículo equipado com guindauto (munck); 
c) 1 veículos pequenos para transporte de pessoas. 
 
Pessoal: 
 
a) 1 Engenheiro Eletricista 
b) 1 Auxiliar de Estoque 
c) 1 Atendente de Call-Center 
d) 1 Assistente Administrativo 
e) 1 Eletrotécnico 
f) 2 Eletricistas 
 
8.23 A empresa vencedora deverá em 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço 
para apresentar formalmente a lista dos funcionários com suas respectivas funções a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 

CLÁUSULA 09 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 
integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública do Município, tais como: 
catálogos, manuais de operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas 
fichários, necessários a execução do Contrato. 
 
9.2 Indicar, através de documento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico com 
amplos conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para representá-lo, 
quando de seu impedimento eventual, nas obrigações contratuais. 
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9.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que 
estiverem sob o controle da PREFEITURA, onde se encontrem instalados os 
equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 
 
9.4 Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de que 
realizem consulta à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes 
de manifestarem sua concordância e formalizarem autorização sobre projetos de 
engenharia ou arquitetônicos, que possam dificultar a exe- cução dos serviços 
contratados. 
 
9.5 Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos 
serviços contratados. 
 
9.6 Executar todos os serviços de distribuição de energia elétrica que lhe compete e 
não à CONTRATADA, necessários ao bom cumprimento do Contrato. 
 
9.7 Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros 
com os desenvolvi- dos pela CONTRATADA, informando esta da necessidade de rever a 
sua programação, quando for o caso. 
 
9.8 Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos 
limites contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 
 
9.9 Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem 
consultar a CONTRATADA. 
 
9.10 Informar a CONTRATADA das informações que lhe chegarem sobre qualquer mau 
funcionamento no Sistema. 
 

CLÁUSULA 10 – DOS SERVIÇOS 
 
10.1 O presente instrumento considera a prestação de serviços no Sistema de 
Iluminação Pública de Gonçalves Dias que atualmente é composto das seguintes 
características: 
 

Tipo Potência (W) 

Fluorescente PL 15 

Fluorescente PL 20 

Fluorescente PL 25 

Fluorescente PL 30 

Fluorescente PL 34 

Fluorescente PL 36 

Fluorescente PL 40 

Fluorescente PL 44 

Fluorescente PL 45 
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Fluorescente PL 46 

Fluorescente PL 50 

Fluorescente PL 59 

Halógenas 150 

Halógenas 300 

Halógenas 400 

Halógenas 500 

Halógenas 60 

incandescentes 150 

Incandescentes 40 

Led 10 

Led 100 

Led 12 

Led 13,5 

Led 140 

Led 15 

Led 150 

Led 160 

Led 20 

Led 180 

Led 200 

Led 30 

Led 210 

Led 25 

Led 3 

Led 80 

Led 30 

Led 4,5 

Led 5 

Led 50 

Led 6 

Led 58 

Led 60 

Led 65 

Led 9 

Led 90 

Mercúrio 125 

Mercúrio 250 

Mercúrio 400 

Mercúrio 80 

Metálica 100 

Metálica 1000 

Metálica 150 

Metálica 250 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 
 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

Metálica 400 

Metálica 70 

Mista 150 

Mista 160 

Mista 250 

Mista 500 

Sódio 100 

Sódio 1000 

Sódio 150 

Sódio 250 

Sódio 400 

Sódio 70 

 
10.2 Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos 
serviços. 
 
10.3 Garantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública: Caberá à 
CONTRATADA a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema de Iluminação Pública 
do Município, ressalvadas as obrigações da PREFEITURA estabelecidas em Contrato. 
Sem desconsiderar outras funções necessárias ao correto desempenho do Sistema, a 
CONTRATADA deverá cumprir as seguintes atribuições: 
 
10.4 Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município; 
 
10.5 Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação 
Pública do Município  
 
10.6 Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 
 
10.7 Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 
 
10.8 Consultoria à PREFEITURA no que se refere à fixação das políticas de ação, tendo 
em vista a realização dos objetivos dos serviços públicos objeto desta contratação, com 
a elaboração de estudos e a prestação de assessoria técnica para implantação das 
políticas referentes à iluminação pública do Município; 
 
10.9 Criação de um sistema de atendimento ao público (Call Center), com a 
implantação, manutenção e operação de serviço telefônico, gratuito, durante as 24 
horas do dia, pelo qual se fará o gerenciamento de pedidos e reclamações, do 
andamento dos processos de atendimento e retorno desses pedidos, mediante registro 
informatizado de chamadas, inclusive via internet implantando-o em até 120 (cento e 
vinte) dias a partir da assinatura do Contrato; 
 
10.10 Acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para tratar 
de assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública do Município. 
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10.11 Gerenciamento do uso da Energia Elétrica: A CONTRATADA assumirá junto à 
PREFEITURA a responsabilidade pelo gerenciamento da energia consumida no Sistema 
de Iluminação Pública, cumprindo-lhe desenvolver ações contínuas EFICIENTIZAÇÃO 
que possibilitem redução do consumo de energia deste Sistema sem comprometer a 
qualidade da iluminação através de ações autossustentáveis para economia de energia, 
bem como realizar o acompanhamento, verificação, controle e apuração, por circuito 
medido, rua, localidade e região administrativa, da energia elétrica consumida no 
Sistema de Iluminação Pública do Município, para  efeito de supervisão pela 
PREFEITURA. 
 
10.12 Operação e Manutenção das Instalações de IP: A manutenção tem por objetivo 
atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Anexo através de ações 
preventivas e corretivas com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos 
que se façam necessários. Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a 
realização das seguintes atividades: 
 
10.13 Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e 
com identidade visual própria, associada à identidade da PREFEITURA, de modo a 
evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública 
do Município esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da PREFEITURA; 
 
10.14 Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do Município, 
atualizando seus dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer 
natureza no Sistema; 
 
10.15 Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos 
previstos neste Anexo; 
 
10.16 Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de 
emergência; 
 
10.17 Realizar rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento 
do Sistema de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de 
comando, de acordo com estatísticas de falhas e metodologias de análise fornecidas por 
sistema informatizado de gerenciamento do Sistema de iluminação pública; 
 
10.18 Realizar a manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as obrigações de 
resultado, quanto a: 
 
a. garantia de funcionamento; 
b. garantia do nível de iluminamento; 
c. garantia de disponibilidade do Sistema; 
d. garantia de excelência no aspecto visual e estético. 
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10.19 Realizar, na manutenção, a substituição dos equipamentos de iluminação pública, 
durante os doze meses, de acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 10% (dez 
por cento) das lâmpadas; 8% (oito por cento) dos relés fotoelétricos; 4% (quatro por 
cento) dos reatores, cabos de interligação e conexões; 
 
10.20 Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação e comando 
em rotinas periódicas, de forma que os indicadores de qualidade sejam cumpridos. 
 
10.21 A CONTRATADA deverá se mobilizar para o início das atividades contratuais 
dentro de um prazo máximo de 30 dias contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço para início das atividades, pelo menos executando as atividades previstas no 
item 5.1.3 deste anexo do edital, considerando ainda assim o prazo estabelecido no 
item 7 deste anexo do edital. 
 
10.22 Controle visual das Instalações: A CONTRATADA efetuará de maneira sistemática 
um controle visual das instalações, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o 
objetivo de detectar as panes visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública 
e o estado de conservação do Sistema. 
 
10.23 Esse controle será efetuado a cada 30 (trinta) dias úteis, sendo registradas no 
sistema informatizado especialista de gerenciamento de Sistemas de iluminação pública 
as panes detectadas. As correções das panes deverão ser feitas dentro dos prazos 
especificados neste Anexo. 
 
10.24 Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os 
defeitos de acordo com os prazos fixados neste Anexo, exceto quando da ocorrência de 
situações excepcionais de Força Maior previstas em Lei e neste Anexo. 
 
10.25 No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar a 
PREFEITURA, por escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentar, com as 
respectivas justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execução das 
intervenções que se façam necessárias. 
 
10.26 Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: 
A CONTRA- TADA deverá implantar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato, um sistema informatizado que permita o gerenciamento do 
Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, quantitativo, qualitativo, operacional, 
vinculando cada ponto luminoso a número de identificação (código). 
 
10.27 A CONTRATADA deverá instalar nas dependências da PREFEITURA, em local a 
ser posteriormente definido, pelo menos 01 microcomputador, composto dos 
programas e equipa- mentos de informática necessários ao acompanhamento das 
atividades deste Contrato; 
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10.28 A implantação do sistema deverá acontecer em até 60 (sessenta) dias contados 
da assinatura do Contrato, em uma base da CONTRATADA, e os microcomputadores 
para consulta ao Sistema deverão ser instalados no mesmo prazo, contado da definição 
do local por parte da PREFEITURA. 
 
10.29 O cadastramento detalhado do Sistema de iluminação pública deverá ser 
implantado neste sistema informatizado, na medida de sua realização, tendo como 
referência inicial a base de dados da PREFEITURA; 
 
10.30 O sistema informatizado deve ser constituído de um conjunto de programas 
destinados a controlar e gerenciar todas as atividades inerentes ao funcionamento do 
Sistema de Iluminação Pública, devendo o mesmo contemplar, no mínimo, as funções 
descritas nos subi- tens a seguir: 
 
10.31 Cadastro: Programa de computador que permita realizar o cadastro em campo e 
sua transferência para uma base de dados, de todos os equipamentos e materiais do 
Sistema de Iluminação Pública, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, braços, 
associando-os aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro georreferenciado de 
equipamentos de iluminação, de acordo com setores (bairros) da Cidade, ruas, circuitos 
medidos e codificando cada ponto de iluminação pública com um número exclusivo; 
 
10.32 A identificação (identidade do ponto): Definição de um número sequencial que 
identifique cada ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao 
equipamento de medição do consumo de energia quando o mesmo; 
 
10.33 Relatórios Gerenciais do Sistema: O sistema deverá oferecer relatórios gerenciais 
que permitam facilitar a operação e a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, a 
inspeção noturna para verificação de lâmpadas apagadas, o gerenciamento de energia 
e o controle de qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, também, os 
aspectos de patrimônio (acervos). Deverá ter, ainda, flexibilidade sufi- ciente para o 
desenvolvimento de outros relatórios que a PREFEITURA julgue necessários, sem que 
isto lhe represente qualquer ônus adicional; 
 
10.34 Gestão e Controle de Energia Elétrica: O sistema deve permitir a simulação da 
conta mensal de energia da Cidade com base no número de pontos cadastrados, emitir 
relatórios da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (em Reais) por 
circuito medido, bairro, logradouro ou por Regiões Administrativas do Município; 
 
10.35 Gerenciamento da Operação e Manutenção do Sistema: O sistema deverá possuir 
um módulo de operação e manutenção que permita emitir e controlar todas as 
atividades de manutenção, tanto corretiva como preventiva. Deve ainda permitir o 
registro, acompanhamento e controle de todas as reclamações e intervenções 
realizadas, devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a 
identificação da equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios 
gerenciais com análise estatística. Este programa deve também permitir o 
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acompanhamento das reclamações em um sistema “call-center” com ligação gratuita 
pelo usuário, bem como interface para consultas e reclamações via internet. 
 
10.36 Inventario e cadastramento do banco de dados no software de gestão do 
Sistema de Iluminação Pública: A CONTRATADA irá receber da CONTRATANTE uma 
Base de Dados contendo todos os Pontos Luminosos cadastrados e georreferenciados 
na dada da emissão da Ordem de Início das atividades. A CONTRATADA deverá 
consolidar esta BD em seu sistema, num prazo máximo de 30 (trinta) dias. A partir daí 
deverá manter atualizado o sistema através do inventário e cadastramento de todos os 
novos pontos do Sistema de Iluminação Pública do Município, com as informações 
complementares que se fizerem necessárias à sua configuração final, num sistema 
informatizado especialista para Sistemas de Iluminação Pública da CONTRATADA. Nessa 
configuração, tomar-se-á, como parâmetros fundamentais do cadastro, a numeração e 
a caracterização do ponto luminoso no endereço onde o mesmo está instalado, 
observando o seguinte: 
 
18.37 A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos 
equipamentos que o compõem, registrado no Sistema informatizado especialista, com 
as seguintes informações, no mínimo: 
 
a. Bairro; 
b. Número do Logradouro 
c. Nome do Logradouro 
d. Comprimento do braço; 
e. Número do ponto luminoso; 
f. Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea); 
g. Transformador (código, número de fases e potência para os circuitos medidos); 
h. Tipo da luminária; 
i. Lâmpada (tipo e potência); 
j. Características do reator associado; 
k. Características dos acessórios do ponto luminoso. 
 
10.38 A numeração correspondente à identificação física do ponto luminoso será feita 
pela CON- TRATADA com a implantação de placa numerada de identificação em cada 
local - poste, base ou parede - onde estejam instalados os pontos de iluminação, 
segundo critérios de numeração previamente acordados entre a CONTRATADA e a 
PREFEITURA; 
 
10.39 A placa de identificação deve ser em alumínio, dimensões de 100 x 70 x 1 mm de 
espessura e os dígitos da numeração com 5mm de espessura. A numeração deve ser 
impressa em adesivo plotado de 90mm x 60mm. A sua fixação deve ser nos braços das 
luminárias por meio de braçadeiras de nylon 280mm x 4,7mm x 1,2mm. 
 
10.40 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as 
atividades a eles concernentes, relativos ao Funcionamento do Sistema de Iluminação 
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Pública executado, será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por 
ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, conforme Planilha de Preços Unitários 
pelo número total de pontos luminosos existentes no Sistema de Iluminação Pública do 
Município no mês de referência da  medição. 
 
10.41 Serviços de modernização, ampliação e eficiência energética: Caberá à 
CONTRATADA realizar as obras e serviços relativos ao melhoramento e ampliação do 
Sistema de Iluminação Pública do Município, atendendo todas as exigências requeridas 
em programa ou projeto específico conduzido pela PREFEITURA, sob as diretrizes dos 
seguintes critérios e procedimentos: 
 
10.42 Os trabalhos de melhoramento e ampliação serão, de forma geral, executados 
em regime de empreitada integral ("turn key"), podendo, a critério da PREFEITURA, ser 
excepcionalidade a aplicação de materiais e equipamentos adquiridos por esta. Em 
qualquer caso, devem ser precedidos de projeto executivo com memória de cálculo, 
estudo luminotécnico para prévia análise da contratante, da CONTRATADA e de 
orçamento, elaborado de acordo com valores unitários constantes na Planilha de Preços 
Unitários. 
 
10.43 O projeto de iluminação pública deverá ter abordagem de engenharia elétrica, 
porém é importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes à uma adequada iluminação da cidade. 
 
10.44 Deverá considerar o papel de embelezamento dos espaços públicos e valorização 
de seus atrativos, propiciando, ainda, sua utilização noturna em atividades de comércio, 
cultura, entretenimento, lazer e outras, predisposto a melhorar o ambiente urbana e 
promover a interação e inclusão social. Dessa forma, faz necessário levar em 
consideração planejamento urbano físico-territorial. 
 
10.45 O preço final de cada obra será obtido pela multiplicação dos preços unitários da 
planilha de que trata o item acima pelas quantidades dos respectivos serviços a serem 
realizados; 
 
10.46 Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da 
Fiscalização, a PREFEITURA formalizará a autorização para início da execução das 
obras; 
 
10.47 O projeto será objeto de análise e passível de veto pela PREFEITURA, para o que 
será franqueado acesso à Fiscalização, e deverá observar às normas urbanísticas e 
ambientais determinadas pelos órgãos competentes. A análise do projeto pela 
Fiscalização não exime a CONTRATADA da responsabilidade, que é só sua, para que 
sejam atingidos os índices mínimos de qualidade estabelecidos neste Anexo; 
 
10.48 O projeto deverá atender, também, os seguintes requisitos técnicos: 
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10.49 Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 
 
10.50 Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto 
urbanístico exija mais de um modelo; 
 
10.51 Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não 
compro- metam a estética urbanística do logradouro; 
 
10.52 Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica; 
 
10.53 3Implantar sempre circuito independente para iluminação pública. 
 
10.54 É direito da PREFEITURA recusar qualquer tipo de material ou equipamento que 
esteja sendo indicado no projeto e que não atenda às especificações definidas neste 
Anexo, sem que com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido 
no Contrato; 
 
10.55 Na hipótese da excepcionalidade em que o fornecimento de materiais ou 
equipamentos seja realizado pela PREFEITURA, é direito da CONTRATADA recusar 
aqueles que não atendam as especificações definidas nos itens anteriores, cabendo à 
PREFEITURA promover a sua imediata substituição ou alterar a execução dos serviços 
para o regime de empreitada integral ("turn key"), com a revisão e a adequação do 
correspondente orçamento. Para evitar essa situação a PREFEITURA poderá, nas 
inspeções de recebimento dos materiais e equipamentos adquiridos utilizar-se dos 
serviços de engenharia da CONTRATADA 
 
10.56 Após a CONTRATADA proceder à implantação dos melhoramentos e antes 
mesmo da inauguração da obra, serão realizadas conjuntamente pelas equipes da 
CONTRATADA e Fiscalização da PREFEITURA, as medições dos índices de iluminamento 
médio e uniformidade média/mínima da iluminação, conforme orientação da Norma 
ABNT NBR-5111, de modo a comprovar o atendimento das condições estabelecidas no 
projeto; 
 
10.57 A CONTRATADA é a única responsável pelo atendimento aos níveis de 
iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação, estando obrigada a 
revisar todo o trabalho realizado de modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for 
necessário, todo o projeto e implantação, sem nenhum ônus para a PREFEITURA. 
 
10.58 Abalroamento de Postes, Vandalismo e Roubo de Cabos: Caberá à CONTRATADA 
realizar a recuperação de instalações do Sistema de iluminação pública do Município, 
que forem afetadas por atividades desta natureza, sob as diretrizes dos seguintes 
critérios e procedimentos: 
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10.59 Os trabalhos devem ser precedidos de perícia técnica promovida pela própria 
CONTRATADA para determinar a extensão dos danos, bem como a necessidade ou não 
de substituições de materiais e sujeita a aprovação da PREFEITURA; 
 
10.60 Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização da PREFEITURA 
a descrição da ocorrência (croquis do local do abalroamento, extensão da ocorrência do 
roubo de cabos e do vandalismo, etc), acompanhado do orçamento com a 
discriminação dos materiais e mão-de-obra utilizados dos serviços relativos à 
substituição dos elementos danificados, juntamente com o recibo da entrega destes à 
PREFEITURA; 
 
10.61 O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na 
tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
10.62 Outros Serviços Técnicos Especializados: Com relação a outros serviços técnicos 
especializados, a CONTRATADA executará. 
 
10.63 Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, 
serviços de engenharia ligados a iluminação em geral, consultorias, projetos e 
assistência técnica, bem como operações de Fiscalização de obras. Tais serviços serão 
oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e terão seus orçamentos 
elaborados, negociados e aprovados junto à Fiscalização da PREFEITURA. 
 
10.64 O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
10.65 Serviços de Iluminação Artística de Realce: A CONTRATADA executará a pedido 
da PREFEI TURA, serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, 
monumentos, outros imóveis e espaços públicos. Caberá à CONTRATADA realizar os 
serviços, atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico 
conduzido pela PREFEITURA, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 
 
10.66 Os serviços deverão observar as indicações do Plano Diretor de Iluminação 
Pública vigente, e contemplar planos de luz (realces), projetos conceituais estáticos e 
dinâmicos de iluminação artística com simulação informatizada, projetos executivos, 
supervisão, montagem, regulagem e assistência técnica; 
 
10.67 Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e 
terão seus orçamentos elaborados, negociados e aprovados junto à Fiscalização da 
PREFEITURA; 
 
10.68 O projeto de iluminação pública deverá ter abordagem de engenharia elétrica, 
porém é importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes á uma adequada iluminação da cidade. 
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10.69 Deverá considerar o papel de embelezamento dos espaços públicos e valorização 
de seus atrativos, propiciando, ainda, sua utilização noturna em atividades de comércio, 
cultura, entretenimento, lazer e outras, predisposto a melhorar o ambiente urbana e 
promover a interação e inclusão social. Dessa forma, faz necessário levar em 
consideração planejamento urbano físico-territorial. 
 
10.70 O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
10.71 Eficientização Energética: Para consolidar os esforços do Município para 
promover o uso eficiente da energia elétrica na iluminação pública, dessa forma para 
demonstrar a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência 
energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os 
benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a 
transformação do mercado de eficiência energética. 
 
10.72 Cadastro e Levantamento de ativos do sistema de iluminação pública: Caberá a 
CONTRATANTE a emitir uma autorização de serviço para CONTRATADA para executar 
os serviços de levantamento georreferenciado e emplaque amento físico do sistema de 
iluminação pública no Município, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após 
a emissão da Autorização do Serviço para execução. 
 
10.73 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as 
atividades a eles concernentes, relativos Atualização do Cadastro Georreferenciado do 
Sistema de Iluminação Pública no Município com aplicação de plaqueta de identificação, 
será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso 
proposto pela CONTRA- TADA, conforme item 3.1 do ANEXO I.A – Planilha de Preços 
Unitários pelo número total de pontos luminosos efetivamente cadastrados no Sistema 
de Iluminação Pública do Município no mês de referência da medição. 
 
10.74 Administração, armazenamento, controle e destinação dos materiais retirados de 
campo. 
 
10.75 Todo material ou equipamento retirado do sistema de IP do município, em 
decorrência da execução de obras de melhoria e/ou eficientização deverá ser alvo de 
triagem, classificação, armazenamento temporário, e destinação final pela 
CONTRATADA sem ônus para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências 
legais da legislação ambiental vi- gente. 
 
10.76 Os resíduos gerados pela execução de serviços de melhoria e/ou eficientização 
deverão ser classificados, tratados e destinados conforme definido nos itens abaixo: 
 
10.77 Da definição: Equipamento retirado do sistema de IP que se apresente em bom 
estado de conservação, permitindo a reutilização em outra localidade sem que haja 
prejuízo técnico e/ou estético do novo local da sua aplicação, devidamente catalogado 
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sua saída e reentrada no Parque de Iluminação Pública (Obra de saída e Obra de 
entrada). 
 
10.78 Do tratamento: Devem ser desmontados, inventariados e estocados em local 
apropriado e emitido relatório mensal ao Município informando o quantitativo disponível 
para reutilização. 
 
10.79 Da reutilização: A reposição de componentes depreciados (lâmpadas, reatores, 
refratores, etc.) para que se viabilize a reutilização destes equipamentos, bem como a 
mão de obra de instalação destes equipamentos salvados deverá ser alvo de orçamento 
especifico com base nos itens constantes na Planilha de Preços Unitários deste edital. 
 
10.80 Materiais Sucata. 
 
10.80.1 Da definição: Equipamento/material retirado do sistema de IP que não se 
apresente em bom estado de conservação, não garanta a excelência técnica e/ou 
estética do novo local da sua aplicação ou não esteja de acordo com as especificações 
técnicas mínimas dispostas neste edital. 
 
10.80.2 Do tratamento: O Equipamento/material sucata deverá ser triado e classificado. 
Após classificação, a sucata deverá ser armazenada. A CONTRATADA emitirá um 
relatório mensal ao Município informando quantitativo disponível para ser leiloado ou 
descartado. Todo o trâmite administrativo para condução do processo de leilão dos 
materiais sucata de propriedade do Município será conduzido pelo Departamento 
Administrativo e Financeiro da SINFRA. As lâmpadas queimadas deverão ser 
encaminhadas para descontaminação e destinação final pela CONTRATADA sem ônus 
para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências legais da legislação ambiental 
vigente. Para as demais sucatas, que não necessitam de descontaminação, fica a 
CONTRATADA responsável somente pela guarda, armazenamento e entrega dos 
materiais ao arrematante com acompanhamento e atesto de preposto da SINFRA. 
 
10.81 Do prazo de armazenamento: Caberá a CONTRATADA manter registro da data de 
armazenamento destes à guarda sem ônus para o Município dentre um período de 01 
(um) ano. Até que o mesmo realize leilão do referido material. 
 
10.82 Resíduos perigosos Classe I 
 
10.82.1 Da definição: Todo resíduo que apresente riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais, em função de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, contaminação etc. Na 
atividade de obras e manutenção de iluminação pública especificam-se as lâmpadas 
que contém mercúrio e outros elementos químicos na sua composição. 
 
10.83 Do tratamento: Todas as lâmpadas retiradas do sistema de iluminação pública do 
Município deverão ser armazenadas, transportadas, descontaminadas e descartadas 
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junto a empresa especializada do setor que atenta a todos os requisitos legais da 
legislação ambiental vigente sem ônus adicional para o Município. A comprovação da 
correta destinação final destes resíduos se dará através da emissão de certificado de 
descontaminação e destinação final dos resíduos emitido por empresa credenciada e 
autorizada pelos órgãos ambientais para realização de tal serviço. 
 

CLÁUSULA 11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 
 
11.1 Os recursos administrativos deverão ser apresentados nos exatos termos do      
artigo 109 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 
11.2 Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS a licitante 
ou qualquer cidadão que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes. 
 
11.3 Os recursos interpostos desfundamentados, com fins de tumultuar, frustrar ou 
retardar o procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para 
oferecimento de denúncia contra o recorrente, conforme disposto nos artigos 100 e 101 
da Lei 8.666/1993, com as alterações propostas pela Lei 9.648/1998. 
 

CLÁUSULA 12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a 
Comissão lavrará ata circunstanciada, encaminhando o processo ao Prefeito Municipal 
para homologação do objeto ao primeiro classificado. 
 
12.2 Após a homologação a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar 
o termo de contrato.  
 

CLÁUSULA 13 – CONTRATO 
 
13.1 O contrato para execução dos serviços objeto desta licitação será firmado pela 
empresa vencedora e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA. 
 
13.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA convocará a licitante 
vencedora para assinar o termo de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da notificação formalizada, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 
 
13.3 No ato da assinatura do contrato, para fins de pagamento, a contratada indicará o 
número da conta e o nome da agência do Banco a serem creditados os pagamentos.  
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13.4  Quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA poderá convocar 
as licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação, para virem assinar o 
contrato em igual prazo e condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços, podendo, ainda, revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/1993 e das sanções estabelecidas. 
 
13.5 - Atendida a convocação, a licitante celebrará o contrato desde que aceite as 
mesmas condições da proposta da licitante desistente, inclusive quanto ao preço, de 
acordo com o art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA 14 - RESCISÃO 
 
14.1  A contratante poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 
autorizadas pelo artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/1993, justificando o motivo e 
assegurado à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a 
contratada às consequências determinadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal, sem 
prejuízo das demais sanções estabelecidas no CLÁUSULA XIV deste Edital. 
 

CLÁUSULA 15 - PRAZOS 
 
15.1 - O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos contados da 
data do recebimento da ordem de serviço expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GONÇALVES DIAS - MA. 
 
15.2 - O prazo máximo para execução os serviços serão de 24 (vinte e quatro) meses, 
podendo ser prorrogados conforme a necessidade, devidamente comprovada. 
 
15.3. Para assinar o Contrato, o Licitante vencedor deverá comparecer para assinar 
Contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da notificação feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GONÇALVES DIAS. A Administração promoverá no prazo legal a publicação do Extrato 
Contratual no Diário Oficial do Estado do Maranhão (D.O.E.) e/ou Diário Oficial da 
União (D.O.U.). 
 
15.4. Para início, o prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da 
assinatura do Contrato e ficará condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial 
do Estado do Maranhão (D.O.E.) e/ou Diário Oficial da União (D.O.U.). A Contratada 
obrigar-se-á a promover a Anotação de Responsabilidade Técnica do Contrato no  
CREA/MA (Artigo 1º da Lei Nº 6.496/77, de 07/12/1977). 
 
15.5. A Ordem de Serviço deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, contados do prazo para início. A Ordem de Serviço não expedida 
neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia do 
mesmo prazo. 
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15.6. Para a vigência do contrato, será obedecido o prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir de sua assinatura. 
 
15.7 Prorrogação: O prazo contratual estabelecido conforme o Lote poderá ser 
prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no 
Artigo 57, Inciso I, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.   
 
15.8 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OBRA: O recebimento da Obra, após 
sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 76 da Lei nº. 
8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 

 
CLÁUSULA 16 – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÕES 

E DESCONTOS 
 
16.1- Os pagamentos serão feitos diretamente à Contratada pela Contratante, mediante 
a apresentação de notas fiscais/faturas atestadas pela administração, referentes aos 
serviços prestados. 
 
16.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA não autorizará nenhum 
pagamento à contratada antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha 
sido aplicada ou, ainda, enquanto não tenha sido indenizado o dano provocado.  
 
16.2.1 Nestas hipóteses a PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA efetuará 
a retenção, nas faturas apresentadas, do valor correspondente à multa ou ao dano 
apurado. 
 
16.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
16.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da 
CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o 
mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
 
16.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
 
16.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser   
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do 
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efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante 
aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
 

CLÁUSULA 17 - DAS SANÇÕES 
 
17.1  O não cumprimento das obrigações a serem assumidas em razão deste 
procedimento, sujeitará a licitante adjudicatária, garantida a prévia defesa, até no 
máximo   05 (cinco) dias úteis, às seguintes sanções: 
 

a)   Advertência; 
 

b)   Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato; 
 

b.1) A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 
c)   Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
 

d)   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
e)      A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato no prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se 
à sanção indicada no item 14.1-b; 

 
17.2  O atraso injustificado para o inicio dos serviços previstos no contrato sujeitará a 
licitante adjudicatária às seguintes multas: 
 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia sobre o valor da etapa, se o atraso 
for inferior a 30 (trinta) dias corridos; 
 

b) 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do 
valor da etapa, se o atraso for inferior a 30 (trinta) dias corridos e for 
reincidente; 

 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa se o atraso for superior a 30 

(trinta) dias; 
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d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços quando houver o total 

inadimplemento da obrigação e se tratar da primeira rescisão contratual; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços quando houver total 

inadimplemento da obrigação e a contratada já tenha dado causa à rescisão 
contratual nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. 

 
CLÁUSULA 18 - DO ENVIO DOS ENVELOPES VIA POSTAL/PORTADOR 

 
18.1 As empresas que não puderam ou não tiveram interesse de se fazerem presentes 
na abertura do certame, poderão enviar seus envelopes de habilitação e proposta de 
preços à CPL via postal, devendo os mesmos estarem na CPL até o horário da abertura 
da sessão, sendo de responsabilidade da licitante o envio, o qual a interessada deverá 
enviar os envelopes no seguinte endereço: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS -MA 
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, 404, CENTRO 
CEP: 65.775-000 
GONÇALVES DIAS/MA. 
 
REFERENCIA:  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
ASSUNTO: ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO DE CERTAME. 
AOS CUIDADOS DA CPL 
 
18.2 Orientamos aos interessados que a CPL não se responsabiliza pela chegada dos 
envelopes no horário, ficando a cargo da empresa interessada em fazê-lo. 
 
18.3 Ao enviar os envelopes via postal, pedimos que seja em seguida comunicado no e-
mail da CPL (E-mail: cplgdias@hotmail.com) tal situação para que a CPL possa conferir 
no setor de correspondência da Prefeitura a chegada dos mesmos até o dia da abertura 
da sessão.  
 
18.4 Ao enviar os envelopes via postal, a empresa deverá ter a ciência que ficará sem 
representante na sessão e deverá aguardar o julgamento da CPL  
 
18.5 Case deseje enviar via PORTADOR, os mesmos serão recebidos pela CPL, devendo 
obedecer ao horário da abertura do certame. 
 

CLÁUSULA 19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1- Havendo divergência entre os termos da TOMADA DE PREÇOS e os modelos 
anexos, prevalecerá os termos da TOMADA DE PREÇOS. 
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19.2 - Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos somente serão atendidos 
mediante solicitação por escrito à Comissão de Licitação, em até 05 (cinco) dias 
corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. 
 
19.3 - A Comissão de Licitação responderá, por e-mail ou por fax, as questões 
formuladas pelos interessados que tenham retirado o presente edital e seus anexos, até 
a véspera da abertura das propostas.  
 
19.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados, em qualquer época. 
 
19.5 - São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que 
impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços do objeto licitado. Recomenda-se 
que o licitante visite e examine os locais onde executarão os serviços, obtendo para sua 
própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária 
para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do contrato.  
 
19.6 - Todos os custos associados à visita aos locais onde serão executados os serviços 
serão arcados integralmente pelas próprias licitantes. 
 
19.7 - Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo 
das propostas até a respectiva abertura. 
 
19.8 -  Os casos omissos da presente TOMADA DE PREÇOS serão resolvidos pela 
Comissão de Licitação, que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais 
vigentes aplicáveis. 
 
19.9 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA reserva o direito de anular 
ou revogar a presente licitação, bem como adjudicar a contratação do seu objeto no 
todo ou em parte, sem que caiba às licitantes o direito de reclamação ou indenização 
de qualquer espécie, excepcionada a hipótese do Art. 49, § único, da Lei 8.666/1993. 
 
19.10 - Fazem parte integrante da presente TOMADA DE PREÇOS as especificações 
técnicas e demais anexos. 
 
19.11 - A Comissão de Licitação poderá recorrer a setores técnicos internos e 
externos, bem como aos órgãos requisitantes, afim de obter parecer que possibilite 
melhor julgamento das propostas. 
 
INTEGRAM A PRESENTE TOMADA DE PREÇOS OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
ANEXO I -   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
ANEXO II - CARTA PROPOSTA 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA CREDENCIA PARA REPRESENTANTE 
 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
                       SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
 
ANEXO VII – MODELO DE CAPA PARA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ME E EPP 
 
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO 
 
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 
 

 
 

Gonçalves Dias/MA, 01 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

Aldair José da Silva Leite 
Secretário Municipal de Infraestrutura 
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Processo Administrativo nº 260105/202 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 
TIPO:   MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 24/02/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 
ANEXO I 

 
PROJETO BASICO 

 
OBJETIVO 
 
Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a execução de 
serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do Município, incluindo atividades 
preventivas e corretivas, nos termos e especificações qualitativas e quantitativas 
constantes dos Anexos deste PROJETO BÁSICO. 
 
Este Anexo tem por objetivo determinar as condições e especificações técnicas 
inerentes às atividades envolvendo o Gestão Integral da Manutenção do Parque 
de Iluminação Pública, Modernização, Ampliação e Eficiência Energética do 
Município, com fornecimento de Mão de Obra e Materiais, a ser licitado pela Prefeitura 
Municipal de Gonçalves Dias, a seguir denominada simplesmente Prefeitura. 
 
Caberá à empresa contratada prover efetivamente a supervisão da execução de todas 
as obras e serviços designados pela contratante para assegurar a execução conforme 
projeto elétrico. Gerar Consultoria para elaboração de estudos e assessoria técnica para 
desenvolvimento de política de iluminação pública no município. 
 
A contratada deverá elaborar projetos executivos e orçamentos, antes da execução de 
qualquer obra, a contratada deverá apresentar os projetos executivos com memória de 
cálculo, orçamento de acordo com a planilha orçamentária presente no projeto básico e 
estudo luminotécnico para prévia análise da contratante. Quando necessário, os 
projetos serão submetidos à concessionária distribuidora de energia local, ficando a 
contratada responsável pela aprovação do projeto. 
 
O projeto de iluminação pública deve ter abordagem de engenharia elétrica, porém é 
importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes á uma adequada iluminação da cidade. 
 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
 

JUSTIFICATIVA 
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O serviço de iluminação pública é essencial para a qualidade de vida de uma 
comunidade e de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico, 
além de se constituir num vetor relevante para a segurança pública nos centros 
urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da 
criminalidade. Ademais, valoriza e ajuda a preservar o patrimônio e mobiliário urbanos, 
embeleza e coloca em situação de segurança os bens públicos e propicia atividades 
noturnas de lazer, comércio, visitação de pontos turísticos, realização de atividades 
culturais e outros. 
 
Por essas razões, tão importante serviço, passou, nos tempos atuais, da simples 
premissa de levar a luz a todos os que moram na cidade, para uma abrangência bem 
maior, com o constante emprego de novas tecnologias junto ao sistema de iluminação 
pública, que proporcionam respostas em tempo real aos anseios da coletividade e às 
demandas emergenciais, e, finalmente, ao conceito de economicidade (tanto de 
recursos financeiros como de recursos energéticos), de embelezamento urbano e 
preservação ambiental. 
 
Na atualidade, os serviços relativos à operação, gestão, manutenção e ampliação do 
Parque de Iluminação Pública de uma cidade tendem a se desenvolver em importante e 
complexo contexto, seja pela dinâmica do setor energético, seja pelas mudanças 
institucionais e climáticas, seja diante das maiores e mais diversas exigências da 
população no dia a dia, em razão da relevância do produto dos serviços, tudo isso a 
configurar uma gama de oportunidades e exigências para que o uso racional da energia 
seja buscado de forma integrada e complementar – desde os recursos primários, até sua 
conversão pelo consumidor final. 
 

MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA 
 
Caberá à CONTRATADA, desenvolver todos os Serviços inerentes ao Sistema de 
Iluminação Pública do Município de , visando atingir os resultados e o desempenho 
estabelecido no Contrato, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras 
aplicáveis aos serviços contratados. 
 
No fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos necessários aos serviços 
objeto da futura contratação a CONTRATADA se compromete a cumprir os requisitos e 
especificações técnicas definidos pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
pertinentes a cada um dos materiais e equipamentos a serem utilizados, tais como: 
Condutores, Eletrodutos, Caixas de Passagem, Quadros de Distribuição, Relé 
Fotoelétrico, Postes, Haste de Terra, Conectores, Cinta, Reatores, Ignitores Braços, 
Lâmpadas e Luminárias. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O presente instrumento considera a prestação de serviços no Sistema de Iluminação 
Pública de Gonçalves Dias que atualmente é composto das seguintes características: 

 
Tipo Potência (W) 

Fluorescente PL 15 

Fluorescente PL 20 

Fluorescente PL 25 

Fluorescente PL 30 

Fluorescente PL 34 

Fluorescente PL 36 

Fluorescente PL 40 

Fluorescente PL 44 

Fluorescente PL 45 

Fluorescente PL 46 

Fluorescente PL 50 

Fluorescente PL 59 

Halogena 150 

Halogena 300 

Halogena 400 

Halogena 500 

Halogena 60 

Incadescente 150 

Incadescente 40 

Led 10 

Led 100 

Led 12 

Led 13,5 

Led 140 

Led 15 

Led 150 

Led 160 

Led 20 

Led 180 

Led 200 

Led 30 

Led 210 

Led 25 

Led 3 

Led 80 

Led 30 

Led 4,5 
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Led 5 

Led 50 

Led 6 

Led 58 

Led 60 

Led 65 

Led 9 

Led 90 

Mercúrio 125 

Mercúrio 250 

Mercúrio 400 

Mercúrio 80 

Metálica 100 

Metálica 1000 

Metálica 150 

Metálica 250 

Metálica 400 

Metálica 70 

Mista 150 

Mista 160 

Mista 250 

Mista 500 

Sódio 100 

Sódio 1000 

Sódio 150 

Sódio 250 

Sódio 400 

Sódio 70 

 
Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos serviços. 
 
Garantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA a 
responsabilidade pelo funcionamento do Sistema de Iluminação Pública do Município, 
ressalvadas as obrigações da PREFEITURA estabelecidas em Contrato. Sem 
desconsiderar outras funções necessárias ao correto desempenho do Sistema, a 
CONTRATADA deverá cumprir as seguintes atribuições: 
 
Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município; 
 
Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação 
Pública do Município  
 
Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 
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Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 
 
Consultoria à PREFEITURA no que se refere à fixação das políticas de ação, tendo em 
vista a realização dos objetivos dos serviços públicos objeto desta contratação, com a 
elaboração de estudos e a prestação de assessoria técnica para implantação das 
políticas referentes à iluminação pública do Município; 
 
Criação de um sistema de atendimento ao público (Call Center), com a implantação, 
manutenção e operação de serviço telefônico, gratuito, durante as 24 horas do dia, pelo 
qual se fará o gerenciamento de pedidos e reclamações, do andamento dos processos de 
atendimento e retorno desses pedidos, mediante registro informatizado de chamadas, 
inclusive via internet implantando-o em até 120 (cento e vinte) dias a partir da 
assinatura do Contrato; 
 
Acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para tratar de 
assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública do Município. 
 
Gerenciamento do uso da Energia Elétrica: A CONTRATADA assumirá junto à 
PREFEITURA a responsabilidade pelo gerenciamento da energia consumida no Sistema 
de Iluminação Pública, cumprindo-lhe desenvolver ações contínuas EFICIENTIZAÇÃO 
que possibilitem redução do consumo de energia deste Sistema sem comprometer a 
qualidade da iluminação através de ações autossustentáveis para economia de energia, 
bem como realizar o acompanhamento, verificação, controle e apuração, por circuito 
medido, rua, localidade e região administrativa, da energia elétrica consumida no 
Sistema de Iluminação Pública do Município, para  efeito de supervisão pela 
PREFEITURA. 
 
Operação e Manutenção das Instalações de IP: A manutenção tem por objetivo atingir 
o nível de qualidade do serviço especificado neste Anexo através de ações preventivas 
e corretivas com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos que se façam 
necessários. Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização das 
seguintes atividades: 
 
Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com 
identidade visual própria, associada à identidade da PREFEITURA, de modo a evidenciar 
que a manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública do 
Município esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da PREFEITURA; 
 
Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do Município, atualizando 
seus dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no 
Sistema; 
 
Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos 
previstos; 
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Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de 
emergência, conforme estabelecido; 
 
Realizar rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do 
Sistema de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando, 
de acordo com estatísticas de falhas e metodologias de análise fornecidas por sistema 
informatizado de gerenciamento do Sistema de iluminação pública; 
 
Realizar a manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as obrigações de 
resultado, quanto a: 
 
garantia de funcionamento; 
garantia do nível de iluminamento; 
garantia de disponibilidade do Sistema; 
garantia de excelência no aspecto visual e estético. 
 
Realizar, na manutenção, a substituição dos equipamentos de iluminação pública, 
durante os doze meses, de acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 10% (dez 
por cento) das lâmpadas; 8% (oito por cento) dos relés fotoelétricos; 4% (quatro por 
cento) dos reatores, cabos de interligação e conexões; 
 
Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação e comando em 
rotinas periódicas, de forma que os indicadores de qualidade sejam cumpridos. 
 
A CONTRATADA deverá se mobilizar para o início das atividades contratuais dentro de 
um prazo máximo de 30 dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para 
início das atividades, pelo menos executando as atividades previstas, considerando 
ainda assim o prazo estabelecido  
 
Controle visual das Instalações: A CONTRATADA efetuará de maneira sistemática um 
controle visual das instalações, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o objetivo 
de detectar as panes visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública e o 
estado de conservação do Sistema. 
 
Esse controle será efetuado a cada 30 (trinta) dias úteis, sendo registradas no sistema 
informatizado especialista de gerenciamento de Sistemas de iluminação pública as 
panes detectadas. As correções das panes deverão ser feitas dentro dos prazos 
especificados  
 
Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os 
defeitos de acordo com os prazos fixados neste Anexo, exceto quando da ocorrência de 
situações excepcionais de Força Maior previstas em Lei. 
 
No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar a PREFEITURA, 
por escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentar, com as respectivas 
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justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execução das intervenções que se 
façam necessárias. 
 
Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: A 
CONTRA- TADA deverá implantar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato, um sistema informatizado que permita o gerenciamento do 
Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, quantitativo, qualitativo, operacional, 
vinculando cada ponto luminoso a número de identificação (código). 
 
A CONTRATADA deverá instalar nas dependências da PREFEITURA, em local a ser 
posteriormente definido, pelo menos 01 microcomputador, composto dos programas e 
equipa- mentos de informática necessários ao acompanhamento das atividades deste 
Contrato; 
 
A implantação do sistema deverá acontecer em até 60 (sessenta) dias contados da 
assinatura do Contrato, em uma base da CONTRATADA, e os microcomputadores para 
consulta ao Sistema deverão ser instalados no mesmo prazo, contado da definição do 
local por parte da PREFEITURA. 
 
O cadastramento detalhado do Sistema de iluminação pública deverá ser implantado 
neste sistema informatizado, na medida de sua realização, tendo como referência inicial 
a base de dados da PREFEITURA; 
 
O sistema informatizado deve ser constituído de um conjunto de programas destinados 
a controlar e gerenciar todas as atividades inerentes ao funcionamento do Sistema de 
Iluminação Pública, devendo o mesmo contemplar, no mínimo, as funções descritas nos 
subi- tens a seguir: 
 
Cadastro: Programa de computador que permita realizar o cadastro em campo e sua 
transferência para uma base de dados, de todos os equipamentos e materiais do 
Sistema de Iluminação Pública, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, braços, 
associando-os aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro georreferenciado de 
equipamentos de iluminação, de acordo com setores (bairros) da Cidade, ruas, circuitos 
medidos e codificando cada ponto de iluminação pública com um número exclusivo; 
 
A identificação (identidade do ponto): Definição de um número sequencial que 
identifique cada ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao 
equipamento de medição do consumo de energia quando o mesmo; 
 
Relatórios Gerenciais do Sistema: O sistema deverá oferecer relatórios gerenciais que 
permitam facilitar a operação e a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, a 
inspeção noturna para verificação de lâmpadas apagadas, o gerenciamento de energia 
e o controle de qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, também, os 
aspectos de patrimônio (acervos). Deverá ter, ainda, flexibilidade suficiente para o 
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desenvolvimento de outros relatórios que a PREFEITURA julgue necessários, sem que 
isto lhe represente qualquer ônus adicional; 
 
Gestão e Controle de Energia Elétrica: O sistema deve permitir a simulação da conta 
mensal de energia da Cidade com base no número de pontos cadastrados, emitir 
relatórios da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (em Reais) por 
circuito medido, bairro, logradouro ou por Regiões Administrativas do Município; 
 
Gerenciamento da Operação e Manutenção do Sistema: O sistema deverá possuir um 
módulo de operação e manutenção que permita emitir e controlar todas as atividades 
de manutenção, tanto corretiva como preventiva. Deve ainda permitir o registro, 
acompanhamento e controle de todas as reclamações e intervenções realizadas, 
devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a identificação 
da equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios gerenciais com 
análise estatística. Este programa deve também permitir o acompanhamento das 
reclamações em um sistema “call-center” com ligação gratuita pelo usuário, bem como 
interface para consultas e reclamações via internet. 
 
Inventario e cadastramento do banco de dados no software de gestão do Sistema de 
Iluminação Pública: A CONTRATADA irá receber da CONTRATANTE uma Base de Dados 
contendo todos os Pontos Luminosos cadastrados e georreferenciados na dada da 
emissão da Ordem de Início das atividades. A CONTRATADA deverá consolidar esta BD 
em seu sistema, num prazo máximo de 30 (trinta) dias. A partir daí deverá manter 
atualizado o sistema através do inventário e cadastramento de todos os novos pontos 
do Sistema de Iluminação Pública do Município, com as informações complementares 
que se fizerem necessárias à sua configuração final, num sistema informatizado 
especialista para Sistemas de Iluminação Pública da CONTRATADA. Nessa configuração, 
tomar-se-á, como parâmetros fundamentais do cadastro, a numeração e a 
caracterização do ponto luminoso no endereço onde o mesmo está instalado, 
observando o seguinte: 
 
A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos 
que o compõem, registrado no Sistema informatizado especialista, com as seguintes 
informações, no mínimo: 
 
Bairro; 
Número do Logradouro 
Nome do Logradouro 
Comprimento do braço; 
Número do ponto luminoso; 
Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea); 
Transformador (código, número de fases e potência para os circuitos medidos); 
Tipo da luminária; 
Lâmpada (tipo e potência); 
Características do reator associado; 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 
 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

Características dos acessórios do ponto luminoso. 
 
A numeração correspondente à identificação física do ponto luminoso será feita pela 
CON- TRATADA com a implantação de placa numerada de identificação em cada local - 
poste, base ou parede - onde estejam instalados os pontos de iluminação, segundo 
critérios de numeração previamente acordados entre a CONTRATADA e a PREFEITURA; 
 
A placa de identificação deve ser em alumínio, dimensões de 100 x 70 x 1 mm de 
espessura e os dígitos da numeração com 5mm de espessura. A numeração deve ser 
impressa em adesivo plotado de 90mm x 60mm. A sua fixação deve ser nos braços das 
luminárias por meio de braçadeiras de nylon 280mm x 4,7mm x 1,2mm. 
 
A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a 
eles concernentes, relativos ao Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública 
executado como disposto, será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço 
unitário por ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, conforme O item 1 e seus 
subitens 1.1 e 1.2– Planilha de Preços Unitários pelo número total de pontos luminosos 
existentes no Sistema de Iluminação Pública do Município no mês de referência da  
medição. 
 
Serviços de modernização, ampliação e eficiência energética: Caberá à CONTRATADA 
realizar as obras e serviços relativos ao melhoramento e ampliação do Sistema de 
Iluminação Pública do Município, atendendo todas as exigências requeridas em 
programa ou projeto específico conduzido pela PREFEITURA, sob as diretrizes dos 
seguintes critérios e procedimentos: 
 
Os trabalhos de melhoramento e ampliação serão, de forma geral, executados em 
regime de empreitada integral ("turn key"), podendo, a critério da PREFEITURA, ser 
excepcionalidade a aplicação de materiais e equipamentos adquiridos por esta. Em 
qualquer caso, devem ser precedidos de projeto executivo com memória de cálculo, 
estudo luminotécnico para prévia análise da contratante, da CONTRATADA e de 
orçamento, elaborado de acordo com valores unitários constantes na Planilha de Preços 
Unitários  
 
O projeto de iluminação pública deverá ter abordagem de engenharia elétrica, porém é 
importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes à uma adequada iluminação da cidade. 
 
Deverá considerar o papel de embelezamento dos espaços públicos e valorização de 
seus atrativos, propiciando, ainda, sua utilização noturna em atividades de comércio, 
cultura, entretenimento, lazer e outras, predisposto a melhorar o ambiente urbana e 
promover a interação e inclusão social. Dessa forma, faz necessário levar em 
consideração planejamento urbano físico-territorial. 
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O preço final de cada obra será obtido pela multiplicação dos preços unitários da 
planilha de que trata o item acima pelas quantidades dos respectivos serviços a serem 
realizados; 
 
Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da Fiscalização, 
a PREFEITURA formalizará a autorização para início da execução das obras; 
 
O projeto será objeto de análise e passível de veto pela PREFEITURA, para o que será 
franqueado acesso à Fiscalização, e deverá observar às normas urbanísticas e 
ambientais determinadas pelos órgãos competentes. A análise do projeto pela 
Fiscalização não exime a CONTRATADA da responsabilidade, que é só sua, para que 
sejam atingidos os índices mínimos de qualidade estabelecidos; 
 
O projeto deverá atender, também, os seguintes requisitos técnicos: 
 
Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 
 
Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto 
urbanístico exija mais de um modelo; 
 
Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não 
compro- metam a estética urbanística do logradouro; 
 
Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica; 
 
Implantar sempre circuito independente para iluminação pública. 
 
É direito da PREFEITURA recusar qualquer tipo de material ou equipamento que esteja 
sendo indicado no projeto e que não atenda às especificações definidas neste Anexo, 
sem que com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido no 
Contrato; 
 
Na hipótese da excepcionalidade em que o fornecimento de materiais ou equipamentos 
seja realizado pela PREFEITURA, é direito da CONTRATADA recusar aqueles que não 
atendam as especificações definidas nos itens anteriores, cabendo à PREFEITURA 
promover a sua imediata substituição ou alterar a execução dos serviços para o regime 
de empreitada integral ("turn key"), com a revisão e a adequação do correspondente 
orçamento. Para evitar essa situação a PREFEITURA poderá, nas inspeções de 
recebimento dos materiais e equipamentos adquiri- dos utilizar-se dos serviços de 
engenharia da CONTRATADA 
 
Após a CONTRATADA proceder à implantação dos melhoramentos e antes mesmo da 
inauguração da obra, serão realizadas conjuntamente pelas equipes da CONTRATADA e 
Fiscalização da PREFEITURA, as medições dos índices de iluminamento médio e 
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uniformidade média/mínima da iluminação, conforme orientação da Norma ABNT NBR-
5111, de modo a comprovar o atendimento das condições estabelecidas no projeto; 
 
A CONTRATADA é a única responsável pelo atendimento aos níveis de iluminamento 
médio e uniformidade média/mínima da iluminação, estando obrigada a revisar todo o 
trabalho realizado de modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for necessário, todo o 
projeto e implantação, sem nenhum ônus para a PREFEITURA. 
 
Abalroamento de Postes, Vandalismo e Roubo de Cabos: Caberá à CONTRATADA 
realizar a recuperação de instalações do Sistema de iluminação pública do Município, 
que forem afetadas por atividades desta natureza, sob as diretrizes dos seguintes 
critérios e procedimentos: 
 
Os trabalhos devem ser precedidos de perícia técnica promovida pela própria 
CONTRATADA para determinar a extensão dos danos, bem como a necessidade ou não 
de substituições de materiais e sujeita a aprovação da PREFEITURA; 
 
Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização da PREFEITURA a 
descrição da ocorrência (croquis do local do abalroamento, extensão da ocorrência do 
roubo de cabos e do vandalismo, etc), acompanhado do orçamento com a 
discriminação dos materiais e mão-de-obra utilizados dos serviços relativos à 
substituição dos elementos danificados, juntamente com o recibo da entrega destes à 
PREFEITURA; 
 
O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na tabela de 
Planilha de Preços Unitários. 
 
Outros Serviços Técnicos Especializados: Com relação a outros serviços técnicos 
especializados, a CONTRATADA executará. 
 
Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, serviços 
de engenharia ligados a iluminação em geral, consultorias, projetos e assistência 
técnica, bem como operações de Fiscalização de obras. Tais serviços serão oferecidos 
pela CONTRATADA em função das solicitações e terão seus orçamentos elaborados, 
negociados e aprovados junto à Fiscalização da PREFEITURA. 
 
O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
Serviços de Iluminação Artística de Realce: A CONTRATADA executará a pedido da 
PREFEI TURA, serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, monumentos, 
outros imóveis e espaços públicos. Caberá à CONTRATADA realizar os serviços, 
atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico conduzido 
pela PREFEITURA, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 
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Os serviços deverão observar as indicações do Plano Diretor de Iluminação Pública 
vigente, e contemplar planos de luz (realces), projetos conceituais estáticos e dinâmicos 
de iluminação artística com simulação informatizada, projetos executivos, supervisão, 
montagem, regulagem e assistência técnica; 
 
Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e terão 
seus orçamentos elaborados, negociados e aprovados junto à Fiscalização da 
PREFEITURA; 
 
O projeto de iluminação pública deverá ter abordagem de engenharia elétrica, porém é 
importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes á uma adequada iluminação da cidade. 
 
Deverá considerar o papel de embelezamento dos espaços públicos e valorização de 
seus atrativos, propiciando, ainda, sua utilização noturna em atividades de comércio, 
cultura, entretenimento, lazer e outras, predisposto a melhorar o ambiente urbana e 
promover a interação e inclusão social. Dessa forma, faz necessário levar em 
consideração planejamento urbano físico-territorial. 
 
O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
Eficientização Energética: Para consolidar os esforços do Município para promover o uso 
eficiente da energia elétrica na iluminação pública, dessa forma para demonstrar a 
importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de 
equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar os benefícios 
públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação 
do mercado de eficiência energética. 
 
Cadastro e Levantamento de ativos do sistema de iluminação pública: Caberá a 
CONTRATANTE a emitir uma autorização de serviço para CONTRATADA para executar 
os serviços de levantamento georreferenciado e emplaque amento físico do sistema de 
iluminação pública no Município, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após 
a emissão da Autorização do Serviço para execução. 
 
A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a 
eles concernentes, relativos Atualização do Cadastro Georreferenciado do Sistema de 
Iluminação Pública no Município com aplicação de plaqueta de identificação, será 
calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso 
proposto pela CONTRATADA, Planilha de Preços Unitários pelo número total de pontos 
luminosos efetivamente cadastrados no Sistema de Iluminação Pública do Município no 
mês de referência da medição. 
 
Administração, armazenamento, controle e destinação dos materiais retirados de 
campo. 
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Todo material ou equipamento retirado do sistema de IP do município, em decorrência 
da execução de obras de melhoria e/ou eficientização deverá ser alvo de triagem, 
classificação, armazenamento temporário, e destinação final pela CONTRATADA sem 
ônus para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências legais da legislação 
ambiental vi- gente. 
 
Os resíduos gerados pela execução de serviços de melhoria e/ou eficientização deverão 
ser classificados, tratados e destinados conforme definido nos itens abaixo: 
 
Da definição: Equipamento retirado do sistema de IP que se apresente em bom 
estado de conservação, permitindo a reutilização em outra localidade sem que haja 
prejuízo técnico e/ou estético do novo local da sua aplicação, devidamente catalogado 
sua saída e reentrada no Parque de Iluminação Pública (Obra de saída e Obra de 
entrada). 
 
Do tratamento: Devem ser desmontados, inventariados e estocados em local 
apropriado e emitido relatório mensal ao Município informando o quantitativo disponível 
para reutilização. 
 
Da reutilização: A reposição de componentes depreciados (lâmpadas, reatores, 
refratores, etc.) para que se viabilize a reutilização destes equipamentos, bem como a 
mão de obra de instalação destes equipamentos salvados deverá ser alvo de orçamento 
especifico com base nos itens constantes no ANEXO I.A – Planilha de Preços 
Unitários deste edital. 
 

Materiais Sucata. 
 
Da definição: Equipamento/material retirado do sistema de IP que não se apresente 
em bom estado de conservação, não garanta a excelência técnica e/ou estética do novo 
local da sua aplicação ou não esteja de acordo com as especificações técnicas mínimas 
dispostas neste edital. 
 
Do tratamento: O Equipamento/material sucata deverá ser triado e classificado. Após 
classificação, a sucata deverá ser armazenada. A CONTRATADA emitirá um relatório 
mensal ao Município informando quantitativo disponível para ser leiloado ou descartado. 
Todo o trâmite administrativo para condução do processo de leilão dos materiais sucata 
de propriedade do Município será conduzido pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro da SINFRA. As lâmpadas queimadas deverão ser encaminhadas para 
descontaminação e destinação final pela CONTRATADA sem ônus para o Município, 
fazendo-se cumprir todas as exigências legais da legislação ambiental vigente. Para as 
demais sucatas, que não necessitam de descontaminação, fica a CONTRATADA 
responsável somente pela guarda, armazenamento e entrega dos materiais ao 
arrematante com acompanhamento e atesto de preposto da SINFRA. 
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Do prazo de armazenamento: Caberá a CONTRATADA manter registro da data de 
armazenamento destes à guarda sem ônus para o Município dentre um período de 01 
(um) ano. Até que o mesmo realize leilão do referido material. 
 

Resíduos perigosos Classe I 

 
Da definição: Todo resíduo que apresente riscos à saúde pública e ao meio ambiente, 
exigindo tratamento e disposição especiais, em função de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, contaminação etc. Na atividade de obras e 
manutenção de iluminação pública especificam-se as lâmpadas que contém mercúrio e 
outros elementos químicos na sua composição. 
 
Do tratamento: Todas as lâmpadas retiradas do sistema de iluminação pública do 
Município deverão ser armazenadas, transportadas, descontaminadas e descartadas 
junto a empresa especializada do setor que atenta a todos os requisitos legais da 
legislação ambiental vigente sem ônus adicional para o Município. A comprovação da 
correta destinação final destes resíduos se dará através da emissão de certificado de 
descontaminação e destinação final dos resíduos emitido por empresa credenciada e 
autorizada pelos órgãos ambientais para realização de tal serviço. 
 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Definição dos critérios técnicos de acompanhamento e avaliação dos serviços 
contratados, de modo a permitir à PREFEITURA verificar a qualidade do serviço e do 
gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública. Cada critério tem uma definição, um 
modo e uma periodicidade de cálculo definidos nos itens a seguir: 
 
Critério da Qualidade do Serviço: Esse critério comporta três aspectos principais: 
 
Qualidade da Manutenção, 
Qualidade da Continuidade da Iluminação e 
Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação. 
 
Qualidade da Manutenção: A avaliação da Qualidade da Manutenção tem como objetivo 
verificar se a limpeza e o atendimento aos pontos de iluminação estão sendo efetuados 
em concordância com o Contrato. Os pontos de controle serão relativos a limpeza do 
refletor ou da luminária, estado das luminárias em operação e o estado em que se 
encontra a lâmpada: acesa ou apagada. 
 
A avaliação da Qualidade da Manutenção será realizada durante o dia por intermédio de 
inspeção em amostras escolhidas, pela Fiscalização da PREFEITURA, em grupo(s) de 
pontos luminosos dispostos em sequência contínua dos pontos localizado(s) em bairros 
ou áreas definidos pela PREFEITURA. Serão inspecionados 1% dos pontos de iluminação 
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pública ou áreas escolhidas (que não pode ser menor que o anterior). A periodicidade 
das inspeções nas amostras será bimestral. Os resultados apurados na avaliação serão 
objetos de um relatório assinado pelas partes, onde serão registrados os números de 
luminárias sujas, e de lâmpadas acesas durante o dia; 
 
As inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma área, a 
menos que seja de repetição em área onde não ocorreu aprovação da manutenção, em 
todos os critérios, na vez anterior; 
 
A Qualidade da Manutenção é medida de acordo com os seguintes Itens de Controle 
(máximo aceitável): 
 
Número máximo de luminárias sujas: 10% do total da amostra. 
Número máximo de lâmpadas acesas durante o dia: 3% do total da amostra. 
 
Qualidade da Continuidade da Iluminação: A avaliação da Qualidade da Continuidade da 
Iluminação tem como objetivo verificar se a substituição preventiva das lâmpadas está 
sendo efetuada conforme o previsto no Contrato; 
 
A avaliação da Qualidade da Continuidade da Iluminação será realizada durante a noite, 
através de inspeção em amostras escolhidas pela Fiscalização da PREFEITURA em 
conjunto(s) de pontos luminosos dispostos em sequência contínua localizado(s) em 
bairros ou áreas definidas pela PREFEITURA. Serão inspecionados 1% dos pontos de 
iluminação pública ou áreas escolhidas (que não pode ser menor que o anterior). A 
periodicidade das inspeções das amostras será bimestral. Os resultados apurados na 
avaliação serão objeto de um relatório assinado pelas duas partes, onde serão 
registrados os números pontos luminosos apagados a noite simultaneamente, com 
defeitos não causados por Pane Geral ou Setorial, conforme descrito neste Anexo; 
 
A Qualidade da Continuidade da Iluminação é medida de acordo com os seguintes Itens 
de Controle (máximo aceitável): 
 
Pontos apagados a noite simultaneamente: 3% do total da amostra; 
 
A qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação: A avaliação da qualidade da 
Intervenção na Rede de Iluminação diz respeito aos prazos de intervenção em relação 
aos tipos de panes possíveis e são assim definidos: 
 
Pane Geral ou Setorial: É a causada pela falta de energia por parte da Concessionária. 
Nesse caso a CONTRATADA identifica o problema e, de imediato, aciona a PREFEITURA 
para adotar as medidas cabíveis. Esse tipo de pane não tem prazo preestabelecido para 
correção por parte de CONTRATADA, uma vez que independe da sua ação direta e sim 
da Concessionária. 
 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 
 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

Três pontos luminosos ou mais, consecutivos, simultaneamente com defeito num 
mesmo logradouro: A CONTRATADA deverá efetuar o conserto no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas após o recebimento da chamada. 
 
Um ponto luminoso em pane num logradouro: A CONTRATADA deverá efetuar o 
conserto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a recepção da chamada. A 
Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação é medida de acordo com os seguintes 
itens de Controle (Tipos de Pane): 
 
➢ Tempo de atendimento a reclamação de 3 pontos luminosos ou mais consecutivos 
apagados num mesmo logradouro: 90% das reclamações em até 24 horas; 
 
➢ Tempo de atendimento a reclamação de um ponto luminoso apagado num 
logradouro: 90% das reclamações em até 48 horas. 
 
Em quaisquer dos casos estabelecidos se o conserto necessitar de uma intervenção de 
manutenção pesada, a CONTRATADA deverá informar, no final dos prazos para conserto 
estabelecidos, à Fiscalização da PREFEITURA e apresentar-lhe a programação da 
correspondente correção. 
 
Nas avaliações alusivas ao item e seus subitens, serão excluídas, para efeito dos itens 
de controle, as constatações de problemas causados por abalroamento de postes, 
situações decorrentes de serviços em curso, que estejam sendo executados pela 
CONTRATADA, além dos decorrentes dos motivos de Força Maior discriminados no 
subitem 15.1 deste Projeto Básico. 
 

PENALIDADES POR VIOLAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE 

 
Sem prejuízo às demais sanções contratuais, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as 
seguintes multas por violação dos Índices de Qualidade, após um período mínimo de 
120 (cento e vinte) dias do início do gerenciamento completo do Sistema de Iluminação 
Pública no Município: 
 
OCORRÊNCIA VALOR DE MULTA 
 
Pelo não atendimento a um item de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da 
Qualidade do Serviço, sobre a medição da Qualidade da Manutenção. 
 
➢ Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trinta) pontos luminosos, 
pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da 
ocorrência. 
 
Pelo não atendimento a dois itens de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da 
Qualidade do Serviço,. sobre a medição da Qualidade da Manutenção. 
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➢ Valor correspondente ao faturamento mensal de 65 (sessenta e cinco) pontos 
luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, 
no mês da ocorrência. 
 
Pelo não atendimento a um item de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da 
Qualidade do Serviço, sobre a medição da Qualidade da Continuidade da Iluminação. 
 
➢ Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trinta) pontos luminosos, 
pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da 
ocorrência. 
 
Pelo não atendimento dos prazos. relativo à Qualidade da Intervenção na Rede de 
iluminação. 
 
➢ Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trinta) pontos luminosos, 
pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da 
ocorrência, para cada violação. 
 
Pelo não cumprimento dos prazos de entrega do Relatório de Atividades. 
 
➢ Valor correspondente ao faturamento mensal de 260 (duzentos e sessenta) pontos 
luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, 
no mês da ocorrência, até a entrega. 
 

TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA 
DE ILUMINA- ÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATADA 

 
A transferência da responsabilidade pelas instalações para a CONTRATADA será 
realizada em conformidade com os critérios a seguir: 

 
Definição das instalações - As instalações objeto desse Contrato serão assim definidas: 
 
➢ número de pontos luminosos; 
➢ número de luminárias; 
➢ número de suportes; 
➢ número de armários de comando; 
➢ comprimento de cabos e redes; 
➢ limites de redes de iluminação pública e de redes de distribuição pública; 
➢ postes exclusivos de Sistemas de Iluminação Pública. 
 
Sistema existente - A CONTRATADA receberá todas as instalações do Sistema no início 
das atividades de operação e manutenção, assumindo a responsabilidade sobre essas 
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instas- lações, conforme previsto no Contrato, com exceção da responsabilidade que 
decorrer especificamente de obras ou serviços realizados antes do seu início. 
 
Após o inventário e cadastramento do banco de dados no software de gestão do 
sistema de iluminação realizado, será emitido pela CONTRATADA o Termo de 
Recebimento Definitivo das instalações do Sistema de Iluminação Pública do Município, 
assinado pelas partes contratantes. 
 
Novas Instalações Executadas pela CONTRATADA: É de responsabilidade da 
CONTRATADA assumir o controle e manutenção das novas instalações realizadas 
durante a vigência deste Contrato. Essas instalações correspondem às ampliações e 
melhoramentos definidos no Contrato e neste Anexo. 
 
Cada obra de ampliação ou melhoramento será objeto de emissão de Termo de 
Contabilização do Sistema de Iluminação Pública após o início da operação da mesma. 
 
O Termo conterá o número de pontos luminosos na data anterior ao registro do mesmo, 
somados aos novos pontos instalados. Servirá de base para atualização da quantidade 
de pontos luminosos a serem faturados pela CONTRATADA no mês subsequente ao 
evento. 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente, 
neste Anexo, são obrigações da CONTRATADA: 
 
Manter registro em meio magnético indicando com precisão, os pedidos de intervenção 
no Sistema de Iluminação Pública. A cada mês, a CONTRATADA deverá entregar a 
Fiscalização da PREFEITURA um relatório do registro das panes, que será assinado pelas 
duas partes, informando: 
 
➢ data e a hora do pedido de intervenção; 
➢ nome das pessoas que transmitiram e receberam a chamada; 
➢ endereço, rua e número da pane; 
➢ data e a hora da realização do conserto. 
 
Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição da Fiscalização da 
PREFEITURA, que poderá realizar a verificação dos controles a qualquer momento. 
 
CONTRATADA deverá buscar ao longo do Contrato, colocar as instalações recebidas por 
ela, em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Para isto a CONTRATADA 
deverá propor à PREFEITURA, um programa de ação para adequação das instalações às 
normas vigentes. 
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Quando tais ações exigirem melhoramentos ou expansão do sistema, com investimentos 
adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e negociados com a 
Fiscalização da PREFEITURA para a sua implantação. 
 
Promover a renovação, modernização e permanente manutenção dos equipamentos 
integrantes do Sistema de Iluminação Pública do Município. 
 
Promover, dentro do processo de operação e manutenção das instalações, a 
substituição de materiais e equipamentos para elidir todas as degradações ou 
deteriorações parciais ou completas das instalações ou de seus componentes do 
Sistema de Iluminação Pública do Município, que terceiros identificados ou não venham 
a causar, com danos diretos ou indiretos, atos de vandalismo ou outros 
acontecimentos, na forma dos critérios estabelecidos; 
 
Realizar, no prazo de três meses, após a assinatura deste Contrato com a PREFEITURA, 
auditoria e avaliação do Sistema de Iluminação Pública, apresentando por escrito, as 
considerações que entender necessárias visando a assegurar o seu perfeito 
funcionamento. 
 
Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Sistema de 
Iluminação Pública do Município, conforme estabelecido neste Contrato; 
 
Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com os 
usuários do Sistema. 
 
Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas neste Anexo, 
no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os compromissos 
pelos resultados programados em consonância com os custos estimados, respeitando 
as normas legais que regulam sua atuação. 
 
Assumir todos os ônus decorrentes de falhas, omissões, defeitos de instalação e 
prejuízo outros derivados da má execução do Contrato. 
 
Fornecer e Implantar sistemas informatizados que possibilitem o acompanhamento da 
gestão do patrimônio do Sistema e que permitam verificar a coerência dos dados 
informados nos relatórios. 
 
Antes da execução de qualquer obra, a contratada deverá apresentar os projetos 
executivos com memória de cálculo, orçamento de acordo com a planilha orçamentária 
presente no projeto básico e estudo luminotécnico para prévia análise da contratante. 
Quando necessário, os projetos serão submetidos à concessionária distribuidora de 
energia local, ficando a contratada responsável pela aprovação do projeto. 
 
Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 
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Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 
 
Manter atendimento telefônico das reclamações, em qualquer circunstância. 
 
Aceitar as indicações de prioridade por parte da PREFEITURA, na execução das obras e 
serviço, compatíveis com este Contrato, de modernização, ampliação e renovação do 
Sistema. 
 
Assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do Contrato, 
independentemente da existência de culpa ou dolo por parte da CONTRATADA, salvo se 
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da 
PREFEITURA ou da pessoa que sofreu o dano. 
 
Assegurar à PREFEITURA o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços 
contratados, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de 
qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto neste 
Anexo. 
 
Atender consulta sobre modificações que a PREFEITURA pretenda executar nas 
instalações de iluminação pública, informando se a realização dessas modificações é 
compatível com os compromissos assumidos pela CONTRATADA, neste Contrato, quais 
as eventuais incidências financeiras, devidamente justificadas, que resultarão para a 
PREFEITURA, bem como eventuais consequências relativas à aplicação dos dispositivos 
do presente Contrato. 
 
Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a execução 
de obras que possam ser objeto de questionamentos sob o ponto de vista do 
tombamento da cidade ou de motivação ambiental, antes da execução dos serviços 
contratados 
 
Manter no território de Gonçalves Dias instalações e infraestrutura mínima suficientes 
para atender e desempenhar todos os serviços do Objeto desta licitação, devendo 
atender as seguintes condições: 
 
Estrutura, Veículos e Corpo Técnico Mínimo 
 
Imóveis: 
 
c) Escritório  
d) Almoxarifado  
 
Veículos 
 
d) 1 veículos equipados com cesto aéreo de alcance até 15m; 
e) 1 veículo equipado com guindauto (munck); 
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f) 1 veículos pequenos para transporte de pessoas. 
 
Pessoal: 
 
g) 1 Engenheiro Eletricista 
h) 1 Auxiliar de Estoque 
i) 1 Atendente de Call-Center 
j) 1 Assistente Administrativo 
k) 1 Eletrotécnico 
l) 2 Eletricistas 
 
A empresa vencedora deverá em 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço para 
apresentar formalmente a lista dos funcionários com suas respectivas funções a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL  

 
Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes 
do acervo do Serviço de Iluminação Pública do Município, tais como: catálogos, 
manuais de operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas fichários, 
necessários a execução do Contrato. 
 
Indicar, através de documento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico com 
amplos conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para representá-lo, 
quando de seu impedimento eventual, nas obrigações contratuais. 
 
Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que 
estiverem sob o controle da PREFEITURA, onde se encontrem instalados os 
equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 
 
Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de que 
realizem consulta à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes 
de manifestarem sua concordância e formalizarem autorização sobre projetos de 
engenharia ou arquitetônicos, que possam dificultar a execução dos serviços 
contratados. 
 
Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos 
serviços contratados. 
 
Executar todos os serviços de distribuição de energia elétrica que lhe compete e não à 
CONTRATADA, necessários ao bom cumprimento do Contrato. 
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Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros 
com os desenvolvi- dos pela CONTRATADA, informando esta da necessidade de rever a 
sua programação, quando for o caso. 
 
Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos limites 
contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 
 
Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem 
consultar a CONTRATADA. 
 
Informar a CONTRATADA das informações que lhe chegarem sobre qualquer mau 
funcionamento no Sistema. 
 

CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Esse item determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega à 
CONTRATADA o gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública no 
Município, por intermédio do qual - pontuado por obrigação de resultado, a PREFEITURA 
empenhar-se-á para que a CONTRATADA assegure um serviço de excelente qualidade, 
exercendo controle, em conjunto com o próprio Município. 

 
 Território de aplicação - O presente Contrato aplica-se a: 
 
➢ todas as instalações da rede de iluminação pública localizada sobre todos os 
logradouros, ruas, estradas e povoados, municipais ou outras sob a responsabilidade do 
Município, situadas no seu perímetro, incluindo Sistemas, praças, estacionamentos da 
coletividade, que estejam em serviço na data da assinatura do Contrato. 
 
➢ todas as instalações novas realizadas no decorrer do Contrato, relacionadas com 
Iluminação Pública. 
 
 Representante da CONTRATADA - Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 
dias da assinatura do Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, a pessoa física que 
a representará, comprometendo-se a uma comunicação imediata no caso de sua 
posterior substituição. 
 
 Convocação da CONTRATADA - A CONTRATADA ou seu representante e/ou responsável 
Exclusividade - A PREFEITURA direcionará à CONTRATADA todos os serviços de 
iluminação pública que lhe sejam demandados e que estejam inseridos no escopo do 
presente Contrato, propiciando-lhe, destarte, exclusividade na execução dos serviços 
contratados durante a vigência do Contrato, em todo o Município. 
 
 A CONTRATADA caberá o direito exclusivo e a obrigação de cercear a utilização por 
terceiros das instalações que lhe foram confiadas no âmbito desse Contrato. 
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 A PREFEITURA propiciará à CONTRATADA o direito exclusivo de intervir nas suas 
instalações de distribuição de energia elétrica, acima e abaixo das vias públicas e 
privadas e as suas dependências, para efetuar todo e qualquer conserto ou manutenção 
nas instalações do Sistema de Iluminação Pública ou para realizar obras de expansão de 
iluminação pública, sob a condição de, nas intervenções, a CONTRATADA observar 
rigorosamente as normas técnicas e de operação da PREFEITURA. 
 

DIREITOS DE CONTROLE 

 
Direitos de Controle da CONTRATADA 
 
A CONTRATADA possui o direito de controlar as obras de montagem de instalações de 
iluminação pública que terceiros venham, eventualmente e por autorização do Poder 
Público, realizar fora do presente Contrato. Esse controle se refere a totalidade das 
seguintes operações: 
 
➢ Projetos em execução, com participação em todas as reuniões referentes a tais 
projetos; 
➢ Livre acesso as obras; 
➢ Recepção provisória e definitiva etc. 
 
A CONTRATADA deverá apontar aos responsáveis pela execução das obras e ao órgão 
do Poder Público que lhes deu autorização, os erros constatados e mais genericamente 
as suas observações, com confirmação por escrito em oito dias. 
 
Direitos de Controle da PREFEITURA 
 
No âmbito da obrigação de alcançar resultados em que se encontra a CONTRATADA, a 
PRE- FEITURA exercerá um direito de controle desses resultados. 
 
A CONTRATADA colocará a disposição da PREFEITURA os seguintes instrumentos: 
 
➢ Acesso ao sistema de gerenciamento da iluminação pública - por intermédio de 
terminal de consulta instalado pela CONTRATADA nas instalações da PREFEITURA, 
compostos dos programas e equipamentos de informática necessários ao 
acompanhamento de to- das as atividades deste Contrato e das informações 
pertinentes, através do sistema a ser implantado. 
 
➢ "Termo de Contabilização do Sistema de Iluminação Pública" estabelecendo o 
número de pontos luminosos em operação. 
 
➢ Relatório de atividades sobre os resultados da exploração do período de execução do 
contrato. Esse relatório será objeto de um registro de exploração estabelecido de comum 
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acordo e assinado pelas duas partes. 
 
➢ Acesso aos representantes da PREFEITURA para verificar em campo ou por consulta a 
documentos técnicos, se os serviços estão sendo executados conforme as prescrições 
do presente Contrato. 
 
Para facilitar esse controle, a CONTRATADA convidará a PREFEITURA com antecedência 
de oito dias para as operações de recebimento dos serviços de eficientização, das obras 
e serviços de melhoramento e ampliação e dos serviços de iluminação artística de 
realce e decorativa, previstos no presente Contrato. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Responsabilidades da CONTRATADA 
 
Responsabilidades inerentes às atividades: Ao receber as instalações, fica a 
CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento das mesmas, conforme as 
disposições determinadas neste Contrato. Além disso, a CONTRATADA é responsável pela 
conservação em bom estado e a segurança das instalações. 
 
Responsabilidade em relação a terceiros: A CONTRATADA é responsável em relação a 
terceiros para qualquer dano corporal e/ou material, quer seja ele decorrente ou não de 
suas ações ou omissões na execução do presente Contrato, posto que lhe cabe a 
obrigação de assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do 
mesmo, independentemente da existência de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a 
CONTRATADA provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou ser a culpa 
exclusiva da PREFEITURA ou da pessoa que sofreu o dano. 
 
Responsabilidades da PREFEITURA 
 
A PREFEITURA assumirá as responsabilidades decorrentes da existência das instalações 
do Contrato, bem como as responsabilidades ligadas aos serviços e obras específicos, 
realizados antes do início do mesmo. 
 
A PREFEITURA responderá pelo Município por todos os danos causados por “Motivos de 
Força Maior", conforme definido no item 13.1. deste Contrato. 
 
SEGURO 
 
Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência do Contrato, seguro com o 
objetivo de cobrir eventuais danos, materiais e físicos, causados a terceiros (pessoas 
físicas ou jurídicas), seus empregados, empresas contratadas, salvo os danos 
resultantes de “Força Maior”, definidos no item 13.1. deste Contrato. 
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A CONTRATADA deverá comprovar ser a titular da Apólice de Seguro especificada nesse 
item, num prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato. 

 SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 
 
Esse item trata das situações excepcionais, denominadas de “Força Maior”, para efeitos 
de exclusão das responsabilidades da CONTRATADA. 
 
Motivos de Força Maior 
 
 São considerados motivos de “Força Maior”, para os efeitos de exclusão de 
responsabilidade, os eventos excepcionais, aleatórios, imprevisíveis não domináveis no 
plano tecnológico, colocando a CON- TRATADA na impossibilidade de assumir em parte 
ou na sua totalidade os seus compromissos contratuais, tais como: greves, enchentes, 
incêndios, catástrofes naturais, atentados, revolução, guerra e outros de mesma 
natureza e proporção. 
 
 Na ocasião de tais acontecimentos, a CONTRATADA, deverá tomar junto com a 
PREFEITURA, todas as medidas necessárias para evitar uma parada definitiva dos 
serviços. 
 
 Poderão ser fixadas novas condições contratuais adaptadas as circunstâncias criadas 
pelo caso de “Força Maior”. Nessas situações as penalidades previstas neste Contrato 
não são aplicáveis. 
 
 No caso de greves de empregados/servidores da CONTRATADA ou da PREFEITURA, 
estas deverão tomar as medidas que forem necessárias para a normalização dos 
serviços em no máximo cinco dias, não sendo imputável por qualquer das partes ônus 
adicional à outra. 

SUBCONTRATAÇÃO 
 
É vedada a subcontratação total das obrigações contratuais. 
 
A subcontratação parcial só terá validade com anuência prévia da Administração e 
estará restrito apenas aos serviços acessórios das obrigações estabelecidas. 
 
Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA continuará responsável em relação à 
PREFEITURA e a terceiros, pelo cumprimento e pela perfeita observação de todas as 
obrigações contidas no presente Con- trato. 
 
A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer recurso contra os seus 
subcontratados, qualquer que seja a natureza dos danos causados e as suas respectivas 
consequências. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Ao final do período de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à 
PREFEITURA, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o período. Esse 
relatório deverá ser entregue num prazo máximo de noventa dias corridos após o 
término do período. 
 
O Relatório de Atividades deverá fornecer o histórico dos valores atingidos para o 
conjunto dos critérios da qualidade, definidos neste Contrato. 
 
O relatório de atividades incluirá também: 
 
➢ uma avaliação dos programas de ampliação do Sistema de Iluminação; 
➢ os fatos importantes ocorridos no ano a que se refere. 
 

INDIVISIBILIDADE DO CONTRATO 
 
Os serviços sendo objeto do Contrato não podem ser objeto de fracionamento pela 
PREFEITURA, divididos em lotes ou parcelas. 

 UTILIZAÇÃO DAS VIAS E APOIO DO MUNICÍPIO  
 
Para o exercício dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá observar as 
condições do presente Contrato e as Normas em vigor que regem o sistema de vias 
públicas. 
 
A PREFEITURA compromete-se em apoiar a CONTRATADA para a obtenção das 
autorizações de ocupa- ção dos espaços pertencendo ao domínio público e não 
administrados pelo Município. 
 
A PREFEITURA se empenhará, em auxílio à CONTRATADA, para conseguir, após 
solicitação desta, qual- quer autorização que se fizer necessária para assegurar a 
manutenção, a substituição ou a instalação das obras, objeto do Contrato, sobre ou sob 
os edifícios construídos ou não, e não pertencentes ao Município. 

 ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
No vencimento do período contratual, a CONTRATADA será obrigada de entregar à 
PREFEITURA em bom estado de funcionamento e conservação, as instalações e 
equipamentos que fazem parte do Sistema de Iluminação Pública, bem como a base de 
dados cadastrais do patrimônio físico em meio digital, plantas e esquemas que foram 
utilizados durante a execução dos serviços contratados, e, ainda, os registros dos 
atendimentos em curso com todas as informações pertinentes. 
 
Entrega e Avaliação do Estado do Sistema 
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Um mês antes do término do Contrato, as partes organizarão uma avaliação pericial, 
conforme roteiro previamente acordado. 
 
Essa avaliação determinará, se haverá necessidade de realização de obras nas 
instalações que ficaram sobre a responsabilidade da CONTRATADA durante a vigência 
do Contrato de modo a deixá-las em bom estado de funcionamento. 
 
Se houver necessidade de obras, estas deverão ser realizadas pela CONTRATADA, sem 
nenhum ônus para a PREFEITURA. 
 
Retomada dos Estoques 
 
No vencimento do Contrato ou em caso de rescisão do mesmo por parte da 
PREFEITURA o estoque de materiais e peças de reposição especificadas para as 
instalações de responsabilidade da CONTRA- TADA será transferido (devidamente 
registrado num termo específico), para a guarda da PREFEITURA contra ressarcimento 
à CONTRATADA ao seu valor líquido contábil após o inventário contraditório. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Instalação de luminária em altura de montagem de até 9m (não inclui braço/suporte 
nem cabeamento) 
 
a) Com lâmpada vapor metálico 150W 
b) Com lâmpada vapor metálico 250W 
c) Com lâmpada vapor metálico 400W 
 
Instalação de luminária em altura de montagem de até 9m, incluindo mão de obra e 
fornecimento de material. 
 
Instalação de luminária decorativa, altura de 8m até 10m (não inclui poste 
metálico/suporte nem cabeamento) 
 
a) Com lâmpada vapor metálico 150W 
b) Com lâmpada de vapor metálico 250W 
 
Instalação de luminária do tipo decorativa com lâmpada de 150W ou 250W com altura 
de montagem de 8m até 10m em praças e jardins. Não inclui fornecimento de poste 
metálico e/ou suporte, nem cabeamento. 
 
Instalação de luminária de 400 W em poste com altura de montagem de 10m a 15m e 
16m a 23m 
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a) 1 luminária com lâmpada vapor metálico de 400W de 10m a 15m 
b) 1 luminária com lâmpada vapor metálico de 400W de 16m a 23m 
 
Consiste na instalação de luminária em poste, reator, relé, lâmpada, incluindo 
fornecimento de material e mão de obra. 
 
Instalação de luminária viária tipo LED com altura de montagem até 12m 
 
a) 1 luminária viária LED de 131W a 210W 
b) 1 luminária viária LED de 211W a 270W 
 
Consiste na instalação de luminária viária tipo LED, incluindo fornecimento de material e 
mão de obra. 
 
Instalação de luminária viária tipo LED com altura de montagem até 12m 
 
a) 1 luminária viária LED de 25W a 40W 
b) 1 luminária viária LED de 50W a 60W 
c) 1 luminária viária LED de 90W a 120W 
d) 1 luminária viária LED de 131W a 160W 
e) 1 luminária viária LED de 180W a 220W 
f) 2 luminária LED 50W (Kit solar) 
 
Consiste na instalação de luminária viária tipo LED, relé (exceto o 2.5.6), incluindo 
fornecimento de material e mão de obra. 
 
a) Instalação de projetor LED 
b) Instalação de projetor LED 180W a 220W 
c) Instalação de projetor LED 400W a 500W 
d) Instalação de projetor LED 40W a 60W 
 
Consiste em instalação de projetor LED, contempla a instalação e fixação do projetor, 
não contempla cabos de rede de distribuição. 
 
Instalação de projetor em poste com altura de montagem de 10 a 15m 
com lâmpada de vapor metálico de 400W 
 
Consiste na instalação do projetor completo nos postes de altura acima especificada, 
incluindo fornecimento de material e mão de obra. 
 
a) Instalação de projetor de embutir 
b) Com lâmpada de vapor metálico de 150W 
c) Com lâmpada de vapor metálico de 250W 
d) Projetor LED 
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Instalação de aparelho de embutir, para iluminação de destaque de fachadas, 
incluindo fornecimento de material e mão de obra (não inclui cabeamento). 
 
a) Instalação de projetor de embutir LED 
b) Projeto LED 
 
Consiste na instalação de projetor de embutir no piso para iluminação de realce, 
contempla a instalação do projetor, sem fornecimento de cabo, incluindo fornecimento 
de material e mão de obra. 
 
Retirada de luminária decorativa para lâmpada até 250W e projetor 
 
a) Retirada de luminária decorativa para lâmpada até 250W 
b) Retirada de projetor com lâmpada de 1000W 
c) Retirada de projetor com lâmpada de 250W 
d) Retirada de projetor com lâmpada de 400W 
 
Retirada de luminária decorativa para lâmpada 250W e projetores, incluindo 
fornecimento mão de obra. 
 
Instalação de poste metálico cilíndrico reto c/ flange 
 
a) 5m 
b) 6m 
c) 7m 
d) 8m 
 
Instalação de poste metálico cilíndrico reto c/ flange, incluindo fornecimento de material 
e mão de obra. 
 
Instalação de poste metálico cilíndrico reto engastado 
 
a) 5m 
b) 6m 
c) 7m 
d) 8m 
 
Instalação de poste metálico cilíndrico reto engastado, incluindo fornecimento de 
material e mão de obra. 
 
Instalação de poste ornamental metálico com revestimento de fibra de vidro 
 
a) 8m 
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Instalação de poste ornamental metálico, incluindo fornecimento de material e mão de 
obra. 
 
a) Pintura de poste até 11m 
 
Consiste na pintura do poste com fornecimento de mão de obra e material. 
 
a) Retirada de poste DT até 12m 
 
Retirada de poste DT, incluído a identificação e entrega no almoxarifado do MUNICÍPIO 
ou em outro local 
 
Instalação de braço incluindo ferragens de: 
 
a) 1.000 mm 
b) 2.000 mm 
c) 3.000 mm    2.19,4 de 4.500 mm 
 
Instalação do braço de iluminação pública, incluindo o suporte (chapa de junção). 
 
a) Instalação de braço ornamental 
b) Instalação de braço ornamental duplo, fixado em suporte circular, projeção 
horizontal 2.000 mm 
c) Instalação de braço ornamental simples fixado em suporte avanço horizontal 
1.000mm 
d) Instalação de braço ornamental simples, com suporte de cinta circular, para segundo 
nível de iluminação, projeção horizontal 700 mm 
 
 
Instalação de braço ornamental para o sistema de iluminação pública padrão local, 
fixado em poste de concreto através de suporte circular. 
 
Instalação de suporte de iluminação 
 
a) Para 02 pétalas em topo de poste de 10 a 15m 
b) Para 04 pétalas em topo de poste de 10 a 15m 
 
Contempla a instalação de suporte de iluminação conforme especificações acima, sem 
fornecimento de cabo. 
 
a) Instalação de controlador DMX 340 canais 
 
Consiste na instalação de equipamento de controle DMX, com fornecimento de material 
e mão de obra. 
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Instalação de disjuntores termomagnéticos 
 
a) Até 50A monopolar 
b) 60 a 100A monopolar 
c) Até 50A tripolar 
d) De 50A a 100A tripolar 
 
Instalação de disjuntor termomagnético tipo caixa moldada em quadro ou caixa, 
incluindo fornecimento de material e mão de obra. 
 
a) Retirada de quadro de medição 
b) Retirada de quadro de medição 
 
Retirada de quadro de medição, incluindo de mão de obra. 
 
Instalação de quadro 
 
a) Medição e distribuição 6 circ. C/ programador horário 
b) Distribuição 25a 220v 3 circuitos, com programador horário 
c) Distribuição 80a 220v 6 circuitos 
d) Distribuição 80a 220v 6 circuitos, com programador horário 
e) Medição monofásico 
f) Medição trifásico 
 
 
Instalação de quadro de distribuição e/ou medição conforme padrão da concessionária, 
incluindo o fornecimento e instalação de disjuntores, contatores e demais elementos de 
comando existente. 
 
Instalação de equipamento para endereçamento lógico 
 
a) DATA ENABLER 
 
Consiste na instalação do referido equipamento, incluindo material e mão e obra. 
 
Instalação de módulo 
 
a) Controlador geral de luminária 
b) Controlador de seguimento 
 
Consiste na instalação do referido equipamento, incluindo material e mão e obra. 
 
a) Instalação de cabo de fibra óptica aéreo 12 fibras 
 
Consiste na instalação do referido equipamento, incluindo material e mão e obra. 
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a) Instalação de quadro de comando 
 
Consiste na instalação do referido equipamento, incluindo material e mão e obra. 
 
a) Ancoragem 
b) Com fixação de rede aérea em poste 
 
Instalação de equipamentos para ancoragem do cabo de rede aérea no poste. 
 
Aplicação de solda 
 
a) Estanhada para conexão de cabo 
b) Exotérmica 
 
Consiste na aplicação de solda estranhada para conexão de cabos e solda especial 
tipo exotérmico em serviços de aterramento de circuito elétrico, incluindo material e 
mão de obra. 
 
Instalação de 1 metro cabo 0,6/1,0kV Instalado em eletroduto ou braço de IP 
 
a) 10 mm2 
b) 16 mm2 
c) 2,5 mm2 
d) 25 mm2 
e) 35 mm2 
f) 4 mm2 
g) 6 mm2 
h) 50 mm2 
i) 70 mm2 
j) 95 mm2 
k) 120 mm2 
l) 150 mm2 
m) 185 mm2 
n) 240 mm2 
o) 300 mm2 
p) 400 mm2 
 
Instalação de 1 (um) metro de cabo em eletroduto ou braço de iluminação pública, 
necessário ao funcionamento do sistema. 
 
Instalação de 1 metro de cabo tripolar tipo triplast (plastichumbo) 
 
a) mm2 
b) 2,5 mm2 
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c) 4 mm2 
 
Instalação de 1 (um) metro de cabo tripolar tipo plano em eletroduto ou braço de 
iluminação pública necessário ao funcionamento do sistema. 
 
Instalação de conectores em rede aérea isolada - conector perfurante 
 
a) 120 mm2 
b) 50 mm2 
c) 95 mm2 
d) De Cu/Al 2,5 a 16 mm2 / 10 a 16 mm2 
e) De Cu/Al 2,5 a 35 mm2 / 35 mm2 
 
Instalação de conector de perfuração para condutores de cobre ou alumínio. 
 
Instalação de conectores em rede aérea não isolada tipo cunha 
 
a) De 1,5 a 4 mm2 -10 a 16 mm2 
b) De 2,5 mm2 - 25 mm2 
 
Instalação de conector bimetálico tipo cunha apropriado às bitolas dos condutores 
principais e de derivação. 
 
Instalação de conectores em luminárias 
 
a) Dedal 
 
Instalação de conector tipo dedal apropriado para conexão dos componentes internos 
das luminárias  
a) Instalação de fita 
b) Fita fusimec 
 
Instalação de fita fusimec para fixação de equipamentos como quadros de comando e 
plaquetas. 
 
Instalação de Haste de Terra - Haste de aterramento 
 
a) 1/2 pol x 2,54 m 
b) 5/8 pol x 3 m 
 
Instalação de haste de terra tipo aço cobreado próximo à base de poste, incluindo 
conexões. 
 
Instalação de rede multiplexada em poste existente 
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a) 4x10mm², 0,6/1kV em alumínio 
b) 2x16mm², 0,6/1kV em alumínio 
c) 3x16 mm2, 0,6/1,0 kV em alumínio 
d) 3x25 mm2, 0,6/1,0 kV em alumínio 
e) 4x16mm², 0,6/1kV em alumínio 
 
Instalação de 1 (um) metro de rede multiplexada em poste de distribuição existente, 
nas especificações acima. 
 
Retirada de Metro de condutor 
 
a) Aéreo 
 
Retirada de rede aérea com a retirada das ancoragens da rede de distribuição. 
 
Disponibilidade de caminhão "Munck", com ajudantes 
 
a) Período diurno, dias uteis 
b) Período diurno, durante dia de domingo ou feriado 
c) Período diurno, durante dia de sábado 
d) Período noturno, dias uteis 
e) Período noturno, durante dia de domingo ou feriado 
f) Período noturno, durante dia de sábado 
 
Disponibilidade, para execução de serviços de manutenção do Sistema de Iluminação 
Pública em horário administrativo, de 01 turma leve composta de 03 homens e 01 veículo 
tipo munck, equipado com guindauto e ferramental adequado às atividades de 
manutenção, no período de 01 hora. 
 
a) Disponibilidade de turma leve 
b) Período noturno em dias uteis 
c) Período diurno, dias uteis 
d) Período diurno, durante dia de domingo ou feriado 
e) Período diurno, durante dia de sábado 
f) Período noturno, durante dia de domingo ou feriado 
g) Período noturno, durante dia de sábado 
 
Disponibilidade para execução de serviços de manutenção do Sistema de Iluminação 
Pública de 01 turma leve composta de 02 homens e 01 veículo tipo Cesto aéreo e 
ferramental adequado às atividades de manutenção, no período de 01 hora. 
 
Disponibilidade de turma pesada 
 
a) Período noturno em dias uteis 
b) Período diurno, dias uteis 
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c) Período diurno, durante dia de domingo ou feriado 
d) Período diurno, durante dia de sábado 
e) Período noturno, durante dia de domingo ou feriado 
f) Período noturno, durante dia de sábado 
 
Disponibilidade para execução de serviços de manutenção do Sistema de Iluminação 
Pública de 01 turma pesada composta de 04 homens, 01 veículo tipo Cesto aéreo e 
ferramental adequado às atividades de manutenção, no período de 01 hora. 
 
Mão de obra de para retirada de braço com luminária 
 
a) Braço 1000 mm 
b) Braço 2000 mm 
c) Braço 3000 mm 
d) Braço 4500 mm 
 
Retirada de braço com luminária, incluindo fornecimento de mão de obra. 
 
Mão de obra para instalação e retirada de projetor 
 
a) Em evento 
 
Instalação e retirada de projetor para iluminação provisória em eventos, incluindo mão 
de obra. 
 
Mão de obra para instalação de conjunto de IP 
 
a) Braço 1000mm 
b) Braço 2000mm 
c) Braço 3000mm 
d) Braço 4500mm 
 
Instalação de conjunto de IP, incluindo fornecimento de mão de obra, sem 
fornecimento de material. 
 
Mão de obra para instalação de luminária salvada 
 
a) De luminária salvada 250W e 400W 
b) De luminária salvada 70W, 100W, 150W 
 
Instalação de luminária salvada, incluindo fornecimento de mão de obra, sem 
fornecimento de material. 
 
 Mão de obra para instalação de postes salvados 2.48.1 10/200 
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a) 12/200 
b) 14/200 
c) 17/200 
d) 23/200 
e) 9/300 
 
Instalação de postes salvados, incluindo fornecimento de mão de obra, sem 
fornecimento de material. 
 
a) Escavação manual de valas 
b) No máximo 2 metros 
 
Escavação manual de 1 (um) metro cúbico de vala com profundidade máxima de 2 
metros. 
 
Instalação de caixa de passagem de concreto ou alvenarias no piso 2.50.1 100x100x100 
cm 
 
a) 40x40x40 cm 
b) 60x60x60 cm 
c) 80x80x80 cm 
 
Instalação de caixa de passagem de concreto pré-moldado ou alvenaria com tampa. 
 
Instalação de eletroduto de PVC rígido aparente ou embutido em eletroduto de aço 
galvanizado 
 
a) 1 pol 
b) 1/2 pol 
c) 2 pol 
d) 2.1/2 pol 
e) 3 pol 
 
Instalação de eletroduto de PVC rígido aparente ou embutido em eletroduto de ação 
para não danificar os cabos. 
 
Instalação de luva para eletroduto PVC rígido 
 
a) 1 pol 
b) 1/2 pol 
c) 2 pol 
d) 3 pol 
e) 4 pol 
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Instalação de luva de eletroduto PVC utilizada para conexão do eletroduto a uma 
curva ou a outro eletroduto. 
 
Instalação de metro de eletroduto de ferro galvanizado aparente 
 
a) 1 ½ pol 
b) 1 pol 
c) ½ pol 
d) 2 pol 
e) 3 pol 
f) ¾ pol 
g) 4 pol Instalação de 
 
1 (um) metro de eletroduto de ferro galvanizado. 
 
Instalação de metro de eletroduto de PVC embutido no piso 
 
a) 1 pol 
b) 2 pol 
c) 3 pol 
 
Instalação de 1 (um) metro de eletroduto de PVC sob o piso, incluindo. 
 
Instalação de metro de eletroduto de PVC envolto em concreto magro 
 
a) 1 ½ pol 
b) 1 pol 
c) 2 pol 
d) 3 pol 
e) ¾ pol 
f) 4 pol 
 
Instalação de 1 (um) metro de eletroduto de PVC sob o piso, incluindo luvas e obras civis 
de envelopamento em concreto magro. 
 
Instalação de tampa com berço 
 
a) Para caixa de passagem 40x40x40cm 
b) Para caixa de passagem 60x60x60cm 
 
Consiste na instalação de tampa com berço para caixa de passagem de concreto ou 
alvenaria no piso, incluindo fornecimento de material e mão-de-obra 
 
Pintura em piso 
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a) Em concreto 
 
Pintura em piso de concreto para valorização e/ou recomposição do padrão original do 
espaço. 
 
Recomposição de pavimentação 
 
a) Asfáltica 
 
Recomposição do piso asfáltico para travessia de pistas. 
 
a) Retirada de mureta 
 
Demolição de mureta, incluindo fornecimento de mão de obra, incluindo a retirada do 
entulho. 
 
Retirada de pedra Portuguesa 
 
Retirada manual de 1 (um) metro quadrado de pedra portuguesa. 
 
Retirada e reassentamento piso 
 
a) De paralelepípedo 
b) De intertravado 
c) De pedra portuguesa 
d) De pedra tosca 
 
Retirada e reassentamento de piso em paralelepípedo, intertravado, pedra 
portuguesa e tosca, sem fornecimento do material. 
 
Abertura de vala 
 
a) Em solo duro 
b) Em solo mole 
 
Escavação de 1 (um) metro cúbico de vala em solo de difícil manipulação e fácil 
manipulação. 
 
a) Apiloamento 
b) De terra em vala 
 
Compactação de terra para preparar a aplicação de piso. 
 
Aplicação de calcamento 
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a) Em paralelepípedo 
b) Em pedra tosca 
 
Consiste na aplicação de calçamento em paralelepípedo e pedra tosca incluindo 
material e mão de obra. 
 
a) Aplicação de concreto 
 
Magro para cobertura de cabos elétricos (instalações subterrâneas) 
Para confecção base de poste 
 
Consiste na aplicação de concreto magro para cobertura de cabos elétricos e aplicação 
de concreto para Confecção base de poste incluindo material e mão de obra. 
 
a) Aplicação de pedra portuguesa 
b) Aplicação de pedra portuguesa 
 
Consiste na aplicação de pedra portuguesa incluindo material e mão de obra. 
 
a) Aplicação de piso cerâmico 
b) Aplicação de piso cerâmico 
 
Consiste na aplicação de piso cerâmico incluindo material e mão de obra. 
 
a) Aplicação de piso cimentado 
b) Aplicação de piso cimentado 
 
Consiste na aplicação de piso cimentado incluindo material e mão de obra. 
 
a) Aplicação de piso de pedra cariri 
b) Aplicação de piso de pedra cariri 
 
Consiste na aplicação de piso de pedra cariri incluindo material e mão de obra, para 
recomposição de piso existente. 
 
Confecção de Caixa em alvenaria 
 
a) Tamanho (600x600x900 mm) com grade ferro 
b) Tamanho (600x600x900 mm) com vidro temperado 
c) Tamanho (800x800x1000 mm) com grade ferro 
d) Tamanho (800x800x1000 mm) com vidro temperado 
 
Confecção de Caixa em alvenaria com grade ferro nas dimensões acima especificadas, 
para instalação de projetor. 
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Demolição de calcada/piso cerâmico ou ladrilho pré-moldado em concreto 
 
Demolição de calcada/piso cerâmico ou ladrilho pré-moldado em concreto consiste na 
demolição de calcada/piso cerâmico ou ladrilho pré-moldado em concreto. 
 
Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto 
 
Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto consiste na demolição de piso 
cimentado sobre lastro de concreto. 
 
Demolição de piso pedra cariri 
 
Demolição de piso pedra cariri consiste na demolição de piso cariri 
 
Demolição do pavimento em pedra tosca 
 
Demolição do pavimento em pedra tosca consiste na demolição do pavimento em pedra 
tosca 
 
Demolição manual de piso asfáltico (e=7cm) 
 
Demolição manual de piso asfáltico (e=7cm) Consiste na demolição manual de piso 
asfáltico (e=7cm) 
 
Demolição de piso asfáltico (c/utilização de martelete pneumático) 
 
Demolição de piso asfáltico (c/utilização de martelete pneumático) consiste na 
demolição de piso asfáltico (c/utilização de martelete pneumático) 
 
Subestação aérea 
 
a) 45 kVA 
b) 75 kVA 
c) 112,5 kVA 

d) 225 kVA 

 
ACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS 
 
 CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO 

 
a. ALIMENTADORES ENTRE O TRANSFORMADOR E O POSTE DE ILUMINAÇÃO 
 

 

• MATERIAL CONDUTOR 

FIOS DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE 

• TIPO DE CONDUTOR CABO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 
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• MATERIAL ISOLANTE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE

 PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO 

ANTICHAMA 

• COBERTURA COMPOSTO TERMOPLASTICO DE

 PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO 

ANTICHAMA 

• CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV 

• NORMA A SER SEGUIDA NBR 6812 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS - QUEIMA 

VERTICAL (FOGUEIRA) 

 NBR 6880 - CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

 NBR 7288 - CABOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA 

DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA TENSÕES DE 1 

A 20kV (ESPECIFICAÇÃO) 

• REFERÊNCIA SINTENAX FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR 

 

b. CABO TERRA (NO INTERIOR DE DUTOS) 

 

• MATERIAL DO CONDUTOR COBRE DE TÊMPERA MOLE 

• TIPO DE CONDUTOR FIO RÍGIDO, ENCORDOAMENTO CLASSE 1, OU CABO, 

ENCORDAMENTO CLASSE 5 

• MATERIAL ISOLANTE ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA: CAMADA INTERNA DE PVC 

ANTIFLAM I (COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM 

CHUMBO); CAMADA EXTERNA DE PVC ANTIFLAM II 

(COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO) 

EXTRADESLIZANTE; 

• CLASSE DE ISOLAÇÃO 750V 

• NORMA A SER SEGUIDA NBR 6880 - CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

NBR 6148 - FIOS E CABOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA 

EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA PARA 

TENSÕES ATÉ 750V 

• REFERÊNCIA SUPERASTIC DA PRYSMIAN OU SIMILAR 

 

c. CIRCUITOS ENTRE O SUPORTE DA LUMINÁRIA E A CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO POSTE 

 

• MATERIAL DO CONDUTOR COBRE DE TÊMPERA MOLE 

• TIPO DE CONDUTOR CABO FLEXÍVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 

  

• NÚMERO DE CONDUTORES 3 

• MATERIAL ISOLANTE ISOLAÇÃO EM PVC, COBERTURA EM PVC COM ALTA 

RESISTÊNCIA MECÂNICA E A INTEMPERIES. 

• CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V 

• NORMA A SER SEGUIDA NBR 6880- CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

NBR 8661 - CABOS DE FORMATO PLANO COM ISOLAÇÃO 

SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA PARA 

TENSÕES ATÉ 750V - (ESPECIFICAÇÃO) 

• REFERÊNCIA TRIPLAST DA PRYSMIAN OU SIMILAR 

 

d. CIRCUITOS ENTRE O SUPORTE DA LUMINÁRIA E A LUMINÁRIA 

 

• MATERIAL DO CONDUTOR COBRE DE TÊMPERA MOLE 

• TIPO DE CONDUTOR CABO FLEXÍVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 

• NÚMERO DE CONDUTORES 1 
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IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES 

 
OS CONDUTORES DA CLASSE 0,6/1kV DEVERÃO TER IDENTIFICADOS OS CIRCUITOS, AO LONGO DO 

PERCURSO E NAS CAIXAS DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE CORES, ANILHAS DE PVC OU FITAS COM 
NÚMEROS E LETRAS GRAVADAS. CADA FASE DEVE TER UMA COR DIFERENTE, DE ACORDO COM A 

SEGUINTE PADRONIZAÇÃO: AZUL (FASE A), VERMELHO (FASE B), BRANCO (FASE C) E VERDE (TERRA). 

 

2.0 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

 
DESCRIÇÃO ELETRODUTO RÍGIDO SEM COSTURA, SÉRIE EXTRA, 

CONFORME NORMAS NBR 5597 E NBR 7414 DA ABNT, 

UMA EXTREMIDADE COM LUVA E A OUTRA COM 

PROTEÇÃO MECÂNICA NA ROSCA 

MATERIAL CONSTRUTIVO AÇO ASTM-A53; GRAU A, REVESTIMENTO 

GALVANIZADO A QUENTE, POR IMERSÃO. 

COMPRIMENTO 3m 

BITOLA IDÊNTICA À EXISTENTE OU INDICADA EM PROJETO (EM 

POLEGADAS) 

• MATERIAL ISOLANTE PVC 

• CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V 

• NORMA A SER SEGUIDA NBR 6880- CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

NBR 6148 - FIOS E CABOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA 

EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA PARA 

TENSÕES ATÉ 750V 
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ROSCAS EXTERNAS NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MÍNIMO 5 

FIOS EFETIVOS DE ROSCA NPT (ANSI B 2.1) 

ACESSÓRIO LUVA 

REFERÊNCIA TUPY, MANESMANN OU SIMILAR APROVADO PELA 

FISCALIZAÇÃO 

 

NORMA DE REFERÊNCIA PARA FABRICAÇÃO 

−  

• NBR - 5597 - ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO-CARBONO, COM REVESTIMENTO 
PROTETOR, COM ROSCA ANSI/ASME B.1.20.1 

• NBR - 7414 - ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. 
 

3.0 ELETRODUTO DE PVC 

 

• MATERIAL CONSTRUTIVO CLORETO DE POLIVINILA (PVC) 

• TIPO RÍGIDO SOLDÁVEL 

• COMPRIMENTO 3m 

• BITOLA IDÊNTICA À EXISTENTE OU INDICADA EM PROJETO (EM 

POLEGADAS) 

• ACESSÓRIO LUVA 

• REFERÊNCIA TIGRE, BRASILIT OU SIMILAR 

NORMA DE REFERÊNCIA PARA FABRICAÇÃO 

NBR - 6150 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO (ESPECIFICAÇÃO) 

 

4.0 ELETRODUTO CORRUGADO 
 

 

• MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

• INSTALAÇÃO DIRETAMENTE ENTERRADA NO

 SOLO, CONFORME 

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE 

• BITOLA IDÊNTICA À EXISTENTE OU INDICADA NO PROJETO (EM 

POLEGADAS) 

• REFERÊNCIAS KANAFLEX, FURUKAWA OU SIMILAR 

 
5.0 CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

 

• CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 

• MATERIAL 

 

CONCRETO 

• TIPO DE INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO 

• CONSTRUÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO 

• COMPLEMENTOS TAMPA EM CONCRETO, ESPESSURA 6cm E 

FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM 

• VEDAÇÃO DA TAMPA REJUNTAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA A 
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FRIO 

• ACABAMENTO IDÊNTICO AO DO PISO ONDE

 ESTIVER INSTALADA 

a. CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO  

• MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO 

• TIPO DE INSTALÇÃO APARENTE NOS TETOS E PAREDES OU EM 

BASES DE CONCRETO NO PISO 

 

 
 

 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características Construtivas 
• TIPO QUADRO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA 

• GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 

• ESTRUTURA CHAPA DE ALUMÍNIO COM BITOLA MÍNIMA 16 MSG 

• BARRAMENTOS FASES, NEUTRO E TERRA 

• MATERIAL DOS BARRAMENTOS COBRE 

• ACESSÓRIOS ESPECIAIS − DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DA 

PORTA POR CHAVE PADRÃO (CHAVE MESTRA) 

− VISORES EM POLICARBONATO NA 

PORTA (DEVE SER ASSEGURADA A VE- DAÇÃO) 

PARA INSPEÇÃO DOS SELOS E LEITURA DO 

MEDIDOR (QUANDO FOR O CASO) 

− GRADE DE PROTEÇÃO EXTERNA EM 

AÇO GALVANIZADO A FOGO COM DIS- POSITIVO 

PARA FECHAMENTO POR CADEADO PADRÃO 

(CHAVE MESTRA) 

− QUANDO INSTALAÇÃO APARENTE, 

FORNECER PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

• CONSTRUÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 

MECÂNICA E À CORROSÃO 

• DIMENSÕES IDÊNTICAS ÀS DA CAIXA EXISTENTE OU INDICADAS EM PROJETO 

• ACESSÓRIOS FORNECIDA COM TAMPA DE APARAFUSAR, PRENSA-CABOS, 

BUCHA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO 

• REFERÊNCIAS TIPO M DA MOFERCO OU SIMILAR 
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Características Elétricas 
 
• TENSÃO NOMINAL 220/127V 

• FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 Hz 

• NÚMERO DE FASES 03 

• CORRENTE NOMINAL DOS BARRAMENTOS DE FASE, 

NEUTRO E TERRA 

IDÊNTICO AOS EXISTENTES

 OU CONFORME 

DIAGRAMAS UNIFILARES 

• SISTEMA DE ATERRAMENTO SOLIDAMENTE ATERRADO 

 
 Limites Térmicos e Dinâmicos 
 
Os barramentos devem ser dimensionados para suportar o aquecimento provocado pela 
corrente de curto- circuito simétrica, indicada nos diagramas unifilares, além dos 
esforços dinâmicos da corrente de curto assimétrica, sendo o valor desta 2,5 vezes o 
valor da corrente de curto simétrica. 
 

NORMAS TECNICAS E ENSAIOS 
 

Os quadros deverão ter projeto e características e serem ensaiados de acordo com as 
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em suas últimas revisões, 
indicadas a seguir: 

 
• NBR-6808 - Conjunto de manobra e controle de Baixa Tensão - Especificação 
• NBR-6146 - Graus de proteção provido por invólucros - Especificação 
• NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento 
• ANSI C-3720 (Para os casos não definidos nas normas acima). 
•  

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELO FABRICANTE 

 
• As informações deverão ser fornecidas através de documentos, desenhos ou 
diagramas 
 
− Tipo e número de identificação 
− Tensão nominal 
− Corrente nominal de cada circuito 
− Níveis de isolamento nominais 
− Frequência nominal 
− Capacidade de curto-circuito 
− Grau de proteção fornecido pelo invólucro 
− Condições de serviço 
− Dimensões e pesos 
− Características nominais dos dispositivos de proteção, medição e manobra 
− Diagrama unifilar 
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− Diagramas trifilares 
− Instruções para transporte, instalação, operação e manutenção do conjunto 
 

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS 

 
Disjuntores de Baixa Tensão 
 
Construídos em material termoplástico, com acionamento manual, através de alavanca 
frontal e disparo livre, devem possuir disparador bi metálico para sobrecorrente e 
disparador magnético e instantâneo para proteção contra curto-circuito. 
 
Características Gerais 

 
CORRENTE NOMINAL CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

 OU 

SIMILAR AO EXISTENTE 

Nº DE PÓLOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

 OU SIMILAR AO EXISTENTE 

CAPACIDADE DE RUPTURA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

 OU SIMILAR AO EXISTENTE 

REFERÊNCIA DE FABRICANTE SIEMENS, SCHNEIDER OU SIMILAR 

 

Caixas MBO 
 
• SISTEMA TRIFÁSICO 

• DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CONCESSIONÃRIA 

• MATERIAL ALUMÍNIO 

 
Caixa interna para abrigar os disjuntores 
• DIMENSÕES CONFORME DETALHES EM PLANTA OU 

IDÊNTICA À EXISTENTE 

• MATERIAL ALUMÍNIO 

• ACESSÓRIOS TAMPA COM JANELA PARA ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES 

Contatores 
 

Características dos Contatores de Força 
• CLASSE DE TENSÃO 600V 

• CORRENTE NOMINAL CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES OU 

IDÊNTICO AO EXISTENTE 

• TIPO DE CARGA A SER ACIONADA INDUTIVA (DE ILUMINAÇÃO) 

• REGIME DE LIGAÇÃO PERMANENTE 

• NÚMERO DE CONTATOS AUXILIARES CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

 OU IDÊNTICO AO EXISTENTE 

Características dos Contatores Auxiliares 

• CLASSE DE TENSÃO 600V 

• CORRENTE NOMINAL 10A (220Vca) 
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• `NÚMERO DE CONTATOS CONFOMRE DIAGRAMA UNIFILAR

 OU IDÊNTICO AO EXISTENTE 

Fabricantes: SIEMENS, KLOCKNER, SCHNEIDER OU SIMILAR 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS 
 
Para fins de operação, o painel e os dispositivos de comando e sinalização deverão ser 
identificados porplaquetas de acrílico, instaladas na parte frontal do mesmo, onde será 
inscrita a numeração do Conjunto ou legenda identificadora, além de identificação e 
indicação da função de todos os dispositivos de comando e sinalização. 

 
Estas plaquetas deverão ser indeléveis e só serão destacadas com as suas destruições. 
Deverá acompanhar o projeto dos quadros uma lista completa de todas as plaquetas, 
para aprovação pelo cliente. Na parte interna do quadro deverão ser identificados 
todos os componentes de manobra, proteção e interligação (bornes) através de 
etiquetas adesivas em plásticos ou outro material resistente à umidade. O conjunto 
deve vir acompanhado no seu  interior, do  desenho do seu Diagrama Unifilar 
Simplificado, com as características dos equipamentos de proteção e manobra, de cada 
circuito, bem como seu uso. 

 

RELÉ FOTOELETRONICO 

 
• TIPO DE ACIONAMENTO INTERNO TÉRMICO, MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO 

• TENSÃO 220V 

• CARGA MÍNIMA 1800VA 

• CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS 

• SENSIBILIDADE  

LIGA 5 a 12 LUX 

DESLIGA 10 a 60 LUX 

• DISPOSITIVO DE REGULAGEM MECÂNICO, ÓTICO OU ÓTICO E MECÂNICO 

• INVÓLUCRO POLICARBONATO OU MATERIAL EQUIVALENTE 

ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E 

RESISTENTE A INTEMPÉRIES 

• SUPORTE DE MONTAGEM EM RESINA FENÓLICA TIPO “BAQUELITE” OU 

MATERIAL EQUIVALENTE 

• ENCAIXE DEVE TER OS CONTATOS DE LATÃO OU MATERIAL 

EQUIVALENTE RIGIDAMENTE FIXADOS 
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• FIXAÇÃO E VEDAÇÃO O SUPORTE DE MONTAGEM DEVE SER PRESO AO 

INVÓLUCRO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO 

GALVANIZADO OU DE METAL (LIGA) NÃO FERROSO, 

EXCETO ALUMÍNIO, PROVIDO DE GAXETA DE VEDAÇÃO 

DE ESPUMA DE BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE, 

DEVENDO ASSEGURAR ADEQUADA FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO 

• SELAGEM O RELÉ FOTOELÉTRICO, APÓS SUA MONTAGEM FINAL, 

DEVERÁ SER SELADO COM LACRE OU MATERIAL 

SIMILAR, PREFERENCIALMENTE NOS PARAFUSOS QUE 

FAZEM A FIXAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM AO 

INVÓLUCRO 

• MARCAÇÕES GRAVADAS EM RELEVO NA PARTE EXTERNA DO 

SUPORTE AS INDICAÇÕES: INSTALADO, RETIRADO, MÊS, 

ANO, E OS RESPECTIVOS NÚMEROS 

• ENSAIOS EXECUTAR ENSAIOS DE RECEBIMENTO INCLUSIVE OS 

TESTES DE COMPORTAMENTO A 70°C E CAPACIDADE DE 

FECHAMENTO DOS CONTATOS CONFORME NBR 5123 E 

5169 

• NORMA DE REFERÊNCIA PARA FA- 

BRICAÇÃO 

 

 

− NBR-5123 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
(ESPECIFICAÇÃO) 
            NBR-5169 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÉTODO DE ENSAIO 
• REFERÊNCIAS CONLUX, TECNOWATT OU SIMILAR 
 

 

POSTES DE CONCRETO ARMADO E AÇ CONLUX, TECNOWATT OU SIMILAR 
 

Tipos 

Poste de Concreto tipo Redondo/circular 
 

a) Fixação: engastado no piso 

b) Altura: indicada 

c) Capacidade (esforço: 200 kgf) 

d) Modelo: conicidade reduzida 

e) Cobrimento: as ferragens deverão possuir um co superfície interna ou externa; 

f) Dimensões: os postes terão no topo um diâmetro e possuir diâmetro superior a 400 mm. 

g) tolerâncias: 

h) + 50mm para o comprimento nominal; 

i) + 5mm para as dimensões transversais. 

j) P.S.: A resistência a ruptura não deve ser inferior a 2 longitudinais devem ter cobrimento de 

concreto co base. 

k) inspeção geral: acabamento, dimensões e identifica 

l) ensaios: momento fletor, elasticidade, resistência, brimento mínimo de 2cm, em qualquer pon 

xterno de 110 mm +/- 5 mm, e sua base não (duas) vezes à resistência nominal. As arma m 

espessura mínima de 20mm exceto o top ção 

m) brimento e absorção de água 

 
Poste de Aço Cônico Poligonal Reto 
 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 
 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

a) Material: aço zincado a quente conforme ABNT NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020. 
b) Fixação: base e chumbadores, ou engastados. 

c) Características da base: idêntica a existente. 

d) Capacidade (esforço): 130 kgf a 30cm do topo até 11m; 170kgf a 30cm do topo acima de 11 m. 

e) Fabricante: Coniposte, Trópico ou similar. 

f) Aplicação: suporte de luminárias. 

g) Acabamento: pintura conforme item 9.2 desta especificação. 

h) Os furos devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste. 

i) Tolerâncias: 

j) + 50mm para o comprimento nominal. 

k) + 5mm para as dimensões transversais. 

l) Inspeção geral: acabamento, dimensões, furacão e identificação. 

 

m) Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos 

 

Poste de aço Telecônico Curvo Simples e Duplo – com base 

 

a) Material: Chapa de aço zincado a quente conforme ABNT 7414 e 6323 

b) Fixação: base e chumbadores 
c) Capacidade (esforço): 1000 kgf aplicado no ponto mais alto do trecho reto 
d) Modelo: com emenda desmontável das partes reta e curva, fixada por um parafuso 

francês ou máquina de 10x115mm, provido de janela de inspeção 
e) Aplicação: suporte de luminárias 
f) Acabamento: pintura conforme item 9.2 desta especificação 
g) Os furos devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao 

eixo do poste. 
h) Tolerâncias: 
i) + 50mm para o comprimento nominal 
j) + 5mm para as dimensões transversais. 

k) Inspeção geral: acabamento, dimensões, furação e identificação 

l) Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos. 
 

Poste de aço Telecônico Curvo Simples e Duplo Engastado 

 

a) Material: Chapa de aço zincado a quente conforme ABNT 7414, 6323 SAE 1010 a 
1020 

b) Fixação: engastado no piso 
c) Capacidade (esforço): 1000 kgf aplicado no ponto mais alto do trecho reto 
d) Modelo: com emenda desmontável das partes reta e curva, fixada por um parafuso 

francês ou máquina de 10x115mm, provido de janela de inspeção 
e) Aplicação: suporte de luminárias 
f) Acabamento: pintura conforme item 9.2 desta especificação 
g) Os furos devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao 

eixo do poste. 
h) Tolerâncias: 
i) + 50mm para o comprimento nominal 
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j) + 5mm para as dimensões transversais. 

k) Inspeção geral: acabamento, dimensões, furação e identificação 

l) Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos. 
 

Poste de concreto armado Duplo T 

 

a) Fixação: engastado no piso 

b) Altura: indicada 
c) Capacidade (esforço: 9/150/ 9/300 e 12/600 kgf) 
d) Modelo: rede de distribuição - D 
e) Cobrimento: as ferragens deverão possuir um cobrimento mínimo de 2cm, em 

qualquer ponto da superfície interna ou externa; 
f) Dimensões: de acordo com altura e esforço; 

 

g) tolerâncias: 
h) + 50mm para o comprimento nominal; 
i) + 5mm para as dimensões transversais. 

j) P.S.: A resistência a ruptura não deve ser inferior a 2 (duas) vezes à resistência nominal. As 
armaduras longitudinais devem ter cobrimento de concreto com espessura mínima de 20mm 

exceto o topo e a base. 

k) inspeção geral: acabamento, dimensões e identificação 

l) ensaios: momento fletor, elasticidade, resistência, cobrimento e absorção de 
água. 

 

9 HASTES DE TERRA 
 

9.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

• MATERIAL DO NÚCLEO AÇO (SAE 1020) 

• REVESTIMENTO CAMADA DE COBRE COM

 ESPESSURA MÍNIMA DE 0,254mm 

(10 MILS) 

• FORMATO CILÍNDRICO, COM

 EXTREMIDADE 

PONTIAGUDA 

• DIMENSÕES 5/8” X 3m 

• CONEXÕES SOLDAS EXOTÉRMICAS OU CONECTORES 

9.2. REFERÊNCIAS: COPPERWELD, CADWELD, BURNDY, ELIND OU SIMILAR 

 

10.0 CONECTOR TIPO CUNHA 
 

 
 

• MATERIAL LIGA DE COBRE ESTANHADO 

• TRAÇÃO MÍNIMA SUPORTÁVEL 10daN 
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• CARACTERÍSTICAS − DEVE SER ESTAMPADA NA PEÇA A 

MARCA DO FABRICANTE BEM COMO AS BITOLAS 

DOS CONDUTORES QUE O MESMO ACO- MODA 

− O CONECTOR DEVERÁ TER UM SISTEMA 

DE TRAVA 

− O CONECTOR DEVERÁ SER COMPOSTO 

POR UM ELEMENTO “C” E UMA CUNHA QUE 

MANTENHA A CONEXÃO ELÉTRICA EFICIENTE 

 

 

− OS CONECTORES DEVEM SER FORNECI- 

DOS COM PASTA ANTI-ÓXIDO SUFICIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DAS CONEXÕES EM ALUMÍNIO 

• FABRICANTES 

 

10.1 TIPO PERFURANTE 

 

• MATERIAL 

− AMP OU SIMILAR 

 

 

 

POLÍMERO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E A RAIOS 

U.V. CONTATOS EM COBRE ESTANHADO 

 

• TRAÇÃO MÍNIMA SUPORTAVEL 

 

• CARACTERÍSTICAS DEVE SER ESTAMPADA NA PEÇA A MARCA DO FABRICANTE BEM 
COMO AS BITOLAS DOS CONDUTORES QUE O MESMO ACOMODA 

• O CONECTOR DEVERÁ TER UM SISTEMA DE TRAVA 
•  
• PARA COMBINAÇÕES ALUMÍNIO- ALUMÍNIO, ALUMÍNIO-COBRE E COBRE- COBRE 

EM REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV). 
•  
• - POSSUIR PORCA FUSÍVEL PARA GARANTIR UMA PERFEITA APLICAÇÃO E 
BORRACHAS ELASTOMÉRICAS, TORNANDO O CONECTOR ESTANQUE 10daN 
 

CINTAS PARA POSTE 
 
• TIPOS CIRCULAR E RETANGULAR 

• MATERIAL AÇO CARBONO 

• ZINCAGEM IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR 7414 E 6323 E SAE 1010 

A 1020 

• RESISTÊNCIA A CINTA CORRETAMENTE INSTALADA NO POSTE DEVE 

SUPORTAR UM ESFORÇO DE TRAÇÃO “F” DE 5000 daN NO 

MÍNIMO, SEM RUPTURA OU, SEM APRESENTAR UMA 

FLECHA RESÍDUAL SUPERIOR A 6mm QUANDO 

TRACIONADO COM UM ESFORÇO “F” DE 500 daN NO 

MÍNIMO. 

 

• IDENTIFICAÇÃO 

 

DEVERÁ SER GRAVADO EM CADA METADE DA CINTA, E 

DIMENSÕES NOMINAIS EM MM; NOS PARAFUSOS NOME OU 
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MARCAS DO FABRICANTE 

• GARANTIA O MATERIAL DEVERÁ SER GARANTIDO POR PRAZO NÃO 

INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA 

QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU MATÉRIA- PRIMA 

• EMBALAGEM AS PEÇAS DEVERÃO SER EMBALADAS DE FORMA A 

ASSEGURAR SEU TRANSPORTE E MANUSEIO SEM QUE 

SOFRAM QUAISQUER DANOS 

 

BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 

 
• Material: tubo de aço carbono. 
• Dimensões: norma ABNT NBR 8159. 
• Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR-6323 e 
SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar imperfeições ou achatamento, ser isentas de 
rebarbas e cantos vivos. 
 
• Características 
− Gravar na peça nome ou marca registrada do fabricante de forma legível 
− Os furos de 15 e 25mm poderão tangenciar a parte interna do tubo, na 
parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou rebarbas. 
− A garantia indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos. 
− Demais especificações conforme NBR-8159-2B e normas 
complementares. 
− Deve ser estampada na peça a marca do fabricante. 
 

REATORES/IGNITORES 

 
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
• VARIAÇÃO DE TEMPERATURA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA MENOR OU IGUAL 

A 65ºC 

• FATOR DE POTÊNCIA ALTO FATOR DE POTÊNCIA – MAIOR OU IGUAL A 

0,92 

• TENSÃO 220V 

• PERDAS REDUZIDAS E INFERIORES AOS

 VALORES CONSIDERADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA 

• CHASSI (Esquema de ligação da luminá- ria 

com Kit removível no Anexo XIII) 

COM KIT REMOVÍVEL OU FIXO E QUE RECEBA 

QUALQUER MARCA CREDENCIADA PARA UMA 

MESMA POTÊNCIA. 

• INVÓLUCRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CONFORME SAE 1010 

A 1020 

• TRATAMENTO DA CHAPA ZINCAGEM CLASSE B (6 IMERSÕES) 

• ENCAPSULAMENTO RESINA POLIÉSTER 

• TAMPA DEVE SER FIXADO AO INVÓLUCRO POR MEIO DE 

PARAFUSOS, DE MATERIAL RESISTENTE À 

CORROSÃO, POSSUIR JUNTAS DE VEDAÇÃO 

RESISTENTES A TEMPERATURA E INTEMPÉRIES, 

PERMITIR A FIXAÇÃO DE RELÉS FOTOELÉTRICOS. 

• CAPACITOR QUANDO NECESSÁRIO CORRIGIR O FATOR DE 

POTÊNCIA, OS CAPACITORES DEVERÃO SER DE 
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POLIPROPILENO METALIZADO E INSTALADOS 

DENTRO DO INVÓLUCRO, MAS EXTERNAMENTE AO 

ENCHIMENTO DE RESINA. DEVE SER TIPO 

DESCARTÁVEL, DE FORMA QUE FACILITE A SUA 

REPOSIÇÃO. SUA FIXAÇÃO AO INVÓLUCRO DEVE 

SER FEITA COM BRAÇADEIRA METÁLICA E 

PARAFUSOS. AS LIGAÇÕES AO CIRCUITO ELÉTRICO 

DEVEM SER POR MEIO DE CONECTORES TERMINAIS 

E EMENDAS PRÉ-ISOLADAS, TIPO DESCONECTÁVEL. 

OS CAPACITORES DEVEM SER PARA 250V E 

SUPORTAR UMA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DE 

80°C EM RELAÇÃO A TEMPERATURA AMBIENTE 

DE 

40°C 

• IGNITOR QUANDO FOR NECESSÁRIO UTILIZAR IGNITORES, 

OS MESMOS DEVEM SER INSTALADOS DE FORMA 

IDÊNTICA À DOS CAPACITORES. 

• GRAU DE PROTEÇÃO IP55 

• FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 ALTO FATOR DE POTÊNCIA; (CASO 

NECESSÁRIO, EFETIVAR CORREÇÃO PARA ESTE 

VALOR) 

• TENSÃO NOMINAL 220V, 60Hz 

 

 
  

• POTÊNCIA DE ACORDO COM A LÂMPADA QUE IRÁ ACIONAR 

• FORNECIMENTO O CONJUNTO REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E 

LÂMPADA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER 

FORNECIDO POR UM MESMO FABRICANTE 

OBS.: Conforme NBR 13593 (para lâmpadas vapor de sódio de alta 
pressão) e NBR 14305 (para lâmpadas a vapor metálico). 

 

LÂMPADAS 
 
 
 

Tipo 

 

 

Potência 

(W) 

 

 

Base 

Fluxo 

luminoso após 

100 

horas 

(lumens) 

 

Vida Útil 

Mediana 

(h) 

 

 

Dimensões Máximas (mm) 

 

 

Referências 

     comp. Diâmetro  

 70 E27 5.600 a 18.000 a 156 a 67 a 70 Philips ou 

 5.800 28.000 160 tecnicamente similar 

 

Vapor de 

 

150 

 

E40 

 

14.000 a 

14.500 

 

24.000 a 

32.000 

 

156 a 

232 

 

46 a 90 

Philips ou tecnicamente 

similar 

       

Sódio 

Tubular 

 

250 

 

E40 

25.000 a 

27.000 

24.000 a 

32.000 

226 a 

257 

 

46 a 90 

Philips ou tecnicamente 

similar 

  

400 

 

E40 

 

47.000 a 

48.000 

 

24.000 a 

32.000 

 

285 a 

292 

 

46 a 120 

 

Philips ou tecnicamente 

similar 
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 1.000 E40 130.000 24.000 a 285 a 65 Philips ou tecnicamente 

 32.000 390 similar 

 
 
Tipo 

Potência 

(W) 

 

Base 

Fluxo luminoso após 100 

horas 

(lumens) 

Dimensões Máximas 

(mm) 

 

Referências 

 

 

 

Vapores 

Metálicos 

   Comp. Diâmetro  

70 E27 7.000 155 32 Philips ou tecnicamente 

similar 

150 E40 14.500 210 47 Philips ou tecnicamente 

similar 

250 E40 17.000 210 89 Philips ou tecnicamente 

similar 

400 E40 31.000 255 118 Philips ou tecnicamente 

similar 

1000 E40 88.000 385 178 Philips ou similar 

 Demais características conforme norma NBR 13592/96 e NBR IEC 60598-
1(SOQUETE – Ensaio com a lâmpada)). 
 

LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
• TIPO 2 – CUTOFF ou SEMI CUTOFF 

(ENSAIO DE CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA) 
− MÉDIA E LONGA (DISTRIBUIÇÃO DAS INTENSI- 

DADES LUMINOSAS) 

• TEMPERATURA - ENSAIO TÉRMICO − 40ºC AMBIENTE E 85ºC COMPARTIMENTO = 

125ºC 

• IMPACTO − IK 08 OU 09 

• VIBRAÇÃO – ENSAIAR COM A LÂMPADA − 10 A 55 HERZ A CADA MEIA HORA EM QUALQUER 

POSIÇÃO 

• GRAU DE PROTEÇÃO − IP 66 (CORPO ÓPTICO) E MÍNIMO DE 34 PARA O 

ALOJAMENTO 

• PORTA LÂMPADA- ENSAIO DE CHOQUE 

ELÉ- TRICO, ACRÉSCIMO DE TENSÃO NOS 

TERMINAIS DA LÂMPADA E VIBRAÇÃO COM 

A LÂMPADA ALOJADA. 

− PARTES NÃO CONDUTORAS EM PORCELANA 

VITRIFICADA – CASQUILHO ALTO 

− SISTEMA DE TRAVAMENTO LATERAL COM 

ARAME DE AÇO INOX 

− CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO, LATÃO 

OU AÇO INOXIDÁVEL 

− CONTATO CENTRAL EM LATÃO NIQUELADO 

TIPO PARAFUSO COM MOLA 

• CABOS/CONDUTORES OS CABOS DE LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

INTERNOS À LUMINÁRIA DEVEM SER DE COBRE, 

FLEXÍVEIS, BITOLA MÍNIMA 1,5mm², CLASSE DE 

ISOLAÇÃO 450/750V 
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• IDENTIFICAÇÃO A MARCA E O MODELO DA LUMINÁRIA, DATA DE 

FABRICAÇÃO NO MÍNIMO, DEVEM SER GRAVADOS 

NO CORPO DE FORMA INDELEVEL 

• RESISTÊNCIA MECÂNICA AO VENTO > 100Km/h 

• ACABAMENTO TODAS AS PEÇAS METÁLICAS ISENTAS DE 

REBARBAS, NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO RECEBER 

TRATAMENTO ANTI CORROSIVO 

• CORPO LIGA DE ALUMINIO INJETADA A ALTA PRESSÃO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA CLARA, 

OU BRANCO (PÉTALAS E LUMINÁRIAS) E COR 

MARROM ESCURO OU CINZA (PROJETORES) 

• REFLETOR CHAPA DE ALUMINIO PUREZA MÍNIMA DE 85% COM 

POLIMENTO QUÍMICO E ANODIZAÇÃO MÍNIMA 

• REFRATOR VIDRO TEMPERADO, COLADOS AO REFLETOR COM 

JUNTA DE VEDAÇÃO EM MATERIAL NÃO 

DEGRADÁVEL TIPO POLISILOXANO OU SIMILAR 

EQUIVALENTE 

• GARANTIA MÍNIMA: 05 (CINCO) ANOS 

• RENDIMENTO LUMINOTÉCNICO SUPERIOR A 79% 

 
OBS.: LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A ALTURA ÚTIL DA POSTEAÇÃO E O PESO MÁXIMO 
DA LUMINÁRIA (20 KG +/- 5%). 
 
A LUMINÁRIA DEVERA POSSUIR: 
 
1- Sistema de proteção contra queda do corpo inferior e limitação de abertura 
através de cabos de aço inoxidável; 
 
2- Focalizador devidamente identificado para todas as potências de lâmpadas 
utilizáveis; 3-Aterramento entre o corpo superior e inferior; 
4-Permitir regulagem de ângulo de inclinação de +/- 5° através de dispositivo 
angulador, impossibilitando o acesso ao parafuso de regulagem externamente. 
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TEM 

 

TIPO 

 

LÂMP. 

 

POT 

 

MATERIAL 

GR DE 

PROT 

 

SOQ 

 

ACESSÓRIOS 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
Fechada 

 

Vapor de 

sódio 

tubular ou 

Vapor 

Metálico 

tubular 

 

 

 

 
400W 

Corpo em alumínio 

injetado com pintura 

eletrostática cinza, lente 

em vidro temperado com 

proteção para 

raios UV 

 

 

 

IP66 

 

 

 

E40 

 

Corpo com espaço 

para alojamento 

dos equipamentos 

auxiliares da 

luminária 

 

BETA da Tecnowatt, 

AMBAR da Schreder ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 
 

 

 
2 

 
 

 

Fechada 

 
Vapor de 

sódio 

tubular ou 

Vapor 

Metálico 

tubular 

 
 

 

250W 

Corpo em alumínio com 

pintura eletrostática 

cinza, lente em vidro 

temperado com proteção 

para 

raios UV 

 
 

 

IP66 

 
 

 

E40 

Corpo com espaço 

para alojamento 

dos equipamentos 

auxiliares da 

luminária 

 
BETA da Tecnowatt, 

AMBAR da Schreder ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 
Fechada 

 
 

Vapor de 

sódio 

tubular ou 

Vapor 

Metálico 

tubular 

 
 

 

 
150W 

Corpo em alumínio com 

pintura eletrostática 

cinza, lente em vidro 

temperado ou corpo em 

polipropileno com 

proteção para 

raios UV 

 
 

 

 
IP66 

 
 

 

 
E40 

 
Corpo com espaço 

para alojamento 

dos equipamentos 

auxiliares da 

luminária 

 
 

Alpha da Tecnowatt ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 
 

 

 
 

 

4 

 
 

 

 
 

Fechada 

 
 

 

Vapor de 

sódio 

tubular ou 

Vapor 

Metálico 

tubular 

 
 

 

 
 

100W 

 
Corpo em alumínio com 

pintura eletrostática 

cinza, lente em vidro 

temperado Standard ou 

corpo em polipropileno 

com proteção para raios 

UV 

 
 

 

 
 

IP66 

 
 

 

 
 

E27 

 
 

Corpo com espaço 

para alojamento 

dos equipamentos 

auxiliares da 

luminária 

 
 

Alpha da Tecnowatt ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 

 
 

 

 
5 

 

 
 

 

Fechada 

 

 
Vapor de 

sódio 

tubular ou 

Vapor 

Metálico 

tubular 

 

 
 

 

70W 

Corpo em alumínio com 

pintura eletrostática 

cinza, lente em vidro 

temperado Standard ou 

corpo em polipropileno 

com proteção para raios 

UV 

 

 
 

 

IP66 

 

 
 

 

E27 

 

Corpo com espaço 

para alojamento 

dos equipamentos 

auxiliares da 

luminária 

 

 
Alpha da Tecnowatt ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 

 
 

 

 
6 

 

 
 

Decorativa 

 

Vapor de 

sódio 

tubular ou 

Vapor 

Metálico 

tubular 

 

 
 

70 – 

250W 

Corpo em alumínio com 

pintura eletrostática 

cinza, refletor superior 

de alumínio polido 

quimicamente 

anodizado e selado 

 

 
 

IP65 

 

 
E27 

ou E40 

 

 
 

Incorporados 

internamente à 

luminária. 

 

 
 

HEKA da Tecnowatt ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 

 
7 

 

 
Mangueira 

Luminosa 

 

 
LED 

 

6W 

por 

metro 

 
Mangueira luminosa 
com LED’s de alto 
brilho 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
---- 

Corda luminosa da 
Taschibra 
ou 
produto tecnicamente 
equivalente 
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Obs.: Maiores detalhes técnicos, conforme NBR IEC 60598-1, NBR 15129, 6834 e NBR 5101. 
 

SUPORTE PARA LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE 

 

• MATERIAL (CORPO E BRAÇOS) AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020 

• TRATAMENTO GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE DE 

ACORDO COM A NBR 7399, 7400 E 6323 E SAE 1010 

A 1020 

• PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO ou outra cor 

designada pelos representantes legais da 

Prefeitura. 

 

Obs.: Antes da galvanização deverão ser retirados todas as rebarbas e cantos vivos das peças. Observar 

a NBR 12129. 

PEÇAS METÁLICAS 
 

• UTILIZAÇÃO FERRAGENS PARA SUPORTES, FIXAÇÕES E 

DISTRIBUIÇÃO 

• MATERIAL AÇO CARBONO LAMINADO 

• PREPARO DA SUPERFÍCIE APÓS A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ANTES DA 

GALVANIZAÇÃO DEVERÃO SER RETIRADAS TODAS 

AS REBARBAS E CANTOS VIVOS 

• TRATAMENTO DE CHAPA GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE 

CONFORME ABNR, NBR 7414 E 6323 E SAE 1010 A 1020 

 

APARELHOS ILUMINAÇÃO REALCE / ARTÍSTICA 

 
ITEM APLICAÇÃO DESCRIÇÃO LÂMPADAS REFERENCIAS 

 

 

 

 

1 

 

 

 

EMBUTIR NO 

PISO 

Projetor para embutir no piso, IP 67, para 

lâmpada de descarga, com refletor em alumínio 

polido e anodizado de alto brilho (99,85%). Corpo 

em alumínio injetado a alta pressão com 

compartimento integrado para equipamentos 

elétricos, placa porta acessórios removível fixada 

no fundo do corpo do projetor. Parafusos em aço 

inox, vidro temperado resistente a peso estático 

de até 3000Kg, resistência ao choque (vidro) de 

IK 10. Classe Elétrica l. 

 

 

De 35 a 150W, 

bases G12, RX7S 

ou E40 

 

Projetor TERRA MAXI, 

refletores 1406, 1453, 

1447, da 

Schréder ou produto 

tecnicamente equivalente 

 

 

 

2 

 

 

SOBREPOR EM 

FACHADA 

Projetor para fixação em fachadas, IP 66, para 

lâmpada de descarga, com refletor em alumínio 

polido e anodizado de alto brilho (99,85%). Corpo 

em alumínio extrudado pintado com 

compartimento integrado para equipamentos 

elétricos, placa porta acessórios removível 

integrada ao projetor. Vidro temperado de alta 

resistência e IK 08. Classe Elétrica l. Dimensões 

máximas 10x20x50cm 

 

 

De 35 a 150W, 

bases G12 ou 

RX7S 

Projetor CORUS, 

refletores1643, 1602, 1653 e 

1644, da 

Schréder ou produto 

tecnicamente equivalente 

 

 

 

 

3 

 

 

 

SOBREPOR EM 

FACHADA 

Projetor compacto de IP 66, para lâmpada de 

descarga bi-pino até 150W, base G12, com refletor 

de facho semi-intensivo a intensivo (l max/2: 

2x4,5°/2x4,5°). Corpo e tampa em alumínio injetado 

pintado, com compartimento integrado para 

equipamentos elétricos, placa porta acessórios 

removível integrada ao projetor. Porta lâmpadas 

ajustável. Vidro temperado de alta resistência selado 

 

 

 

De 35 a 150W, 

base G12 

 

Projetor FOCAL, refletores 

1570, 

1641 e 1691 da 

Schréder ou produto 

tecnicamente equivalente 
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8 

 

 

 

SOBREPOR EM 

FACHADA 

Luminária linear de comprimento (C) de 1200 mm de 

comprimento, composta de corpo em alumínio em 

perfil extrudado de dimensões máximas de (L) 75mm 

x (H) 70mm, equipada com 48xLEDs 

monocromaticos de alta potência (HB), abertura de 

facho variável, facho direcionável por rotação de até 

115°, grau de proteção IP 66, potência 70W, 

alimentação 100-240V, 50-60Hz, Fator de potência 

de 0,95, e lente protetora em policarbonato, vida útil 

50000h L70 @ 25oC. 

Classe Elétrica l. 

 

 

LEDS de alta 

potência 2700K 

ou 

4000K 

 

 

eWgraze 120cm da Philips 

ou produto tecnicamente 

equivalente 

ao corpo do projetor, com 

IK 08. Classe Elétrica l. 

 

 

 

4 

 

 

 

POSTE 

Projetor com compartimento integrado para 

equipamentos elétricos, de IP 65, para lâmpada de 

descarga bi pino, base RX7S, com refletor de facho 

rasante. Corpo e tampa em alumínio injetado 

pintado. Vidro temperado de alta resistência selado 

ao corpo do projetor. Classe Elétrica l. 

 

 

De 70 a 150W, 

base RX7S 

Projetor RADIAL 2, 

refletores 

1453, 1366 e 

1365 da Schréder ou 

produto tecnicamente 

equivalente 

 

 

 

5 

 

 

 

POSTE 

Projetor de IP 66, para lâmpada de descarga tubular, 

baseE40, com refletor de facho assimétrico, 

simétrico ou circular. Corpo e tampa em alumínio 

injetado pintado, com compartimento integrado para 

equipamentos elétricos, placa porta acessórios 

removível integrada ao projetor. Vidro temperado de 

alta resistência selado ao corpo do projetor, com 

IK 

08. Classe Elétrica l. 

 

 

De 250 a 600W, 

base E40 

 

Projetor NEOS 3, 

refletores 1711, da Schréder 

ou produto tecnicamente 

equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Luminária linear de comprimento (C) de 1200 mm de 

comprimento, composta de corpo em alumínio em 

perfil extrudado de dimensões máximas de (L) 75mm 

x (H) 70mm, pilotável via sinal DMX integrado à 

alimentação elétrica, endereçável por trechos de 

30cm ou a cada 12 leds, equipada com 48xLEDs de 

alta potência (HB), em tricromia R-G-B, abertura de 

facho variável, facho direcionável por rotação de até 

115°, grau de proteção IP 66, potência 70W, 

alimentação 100- 240V, 50-60Hz, Fator de potência 

de 0,95, e lente protetora em policarbonato, vida útil 

50000h L70 

@ 25oC. Classe Elétrica l. 

 

 

 

 

LEDS de alta 

potência RGB 

 

 

 

Colorgraze 120cm da 

Philips ou produto 

tecnicamente equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Luminária linear de comprimento (C) de 1200 mm de 

comprimento, composta de corpo em alumínio em 

perfil extrudado de dimensões máximas de (L) 75mm 

x (H) 70mm, pilotável via sinal DMX integrado à 

alimentação elétrica, endereçável por trechos de 

30cm ou a cada 12 leds, equipada com 48xLEDs de 

alta potência (HB), em tricromia WW, NW, CW, 

abertura de facho variável, facho direcionável por 

rotação de até 115°, grau de proteção IP 66, potência 

70W, alimentação 100- 240V, 50-60Hz, Fator de 

potência de 0,95, e lente protetora em policarbonato, 

vida útil 50000h L70 

@ 25oC. Classe Elétrica l. 

 

 

 

LEDS de alta 

potência 2700K 

ou 

4000K 

 

 

 

IWgraze 120cm da Philips 

ou produto tecnicamente 

equivalente 
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EMBUTIR NO 

PISO 

Projetor para embutir no piso, IP 67, equipado com 

34 LEDS de alta potência, fluxo mínimo: 50lm/W, 

potência até 55W, óticas: assimétrica, circular 

(fechado, médio ou aberto). Corpo em alumínio 

injetado a alta pressão, placa porta acessórios 

removível fixada no fundo do corpo do projetor. 

Parafusos em aço inox, vidro temperado resistente a 

peso estático de até 3000Kg, resistência ao choque 

(vidro) de IK 10. Classe 

Elétrica l. 

 

 

 

LEDS de alta 

potência 

 

 

DecoScene LED BBMP623 

da 

Philips ou produto 

tecnicamente equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Aparelho de iluminação a LED, composta de corpo 

em alumínio fundido, dimensões máximas de (L) 

204mm x (H) 274mm, pilotável via sinal DMX 

integrado à alimentação elétrica, endereçável, 

equipada com 19xLEDs de alta potência (HB), em 

tricromia R-G-B, Inclinação de até 180°, facho 

direcionável por rotação de até 41°, grau de proteção 

IP 66, potência 30W, alimentação 100-240V, 50-

60Hz, Fator de potência de 0,95, e lente de vidro 

temperado, vida 

útil 120000h L70 @ 25oC. Classe Elétrica l. 

 

 

 

LEDS de alta 

potência RGB 

 

 

Colorburst da Philips ou 

produto tecnicamente 

equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Aparelho de iluminação a LED, composta de corpo 

em alumínio fundido, dimensões máximas de (L) 

204mm x (H) 274mm, equipada com 19xLEDs de 

alta potência (HB), Inclinação de até 180°, facho 

direcionável po rotação de até 41°, grau de proteção 

IP 66, potência 30W, alimentação 100-240V, 50-

60Hz, Fator de potência de 0,95, e lente de vidro 

temperado, vida 

útil 120000h L70 @ 25oC. Classe Elétrica l. 

 

LEDS de alta 

potência 3000K, 

4000K e 

5000K 

 

 

eburst da Philips ou produto 

tecnicamente equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Aparelho de iluminação a LED, composta de corpo 

em alumínio fundido, dimensões máximas de (L) 

317mm x (H) 182mm, pilotável via sinal DMX 

integrado à alimentação elétrica, endereçável, 

equipada com 36xLEDs de alta potência (HB), em 

tricromia R-G-B, facho direcionável por rotação de 

até 86°, grau de proteção IP 66, potência 50W, 

alimentação 100- 240V, 50-60Hz, Fator de potência 

de 0,95, e lente 

de vidro temperado, vida útil 90000h L70 @ 25oC. 

Classe Elétrica l. 

 

 

 

LEDS de alta 

potência RGB 

 

 

Colorblast da Philips ou 

produto tecnicamente 

equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Aparelho de iluminação a LED, composta de corpo em 

alumínio fundido, dimensões máximas de (L) 317mm x 

(H) 182mm, pilotável via sinal DMX integrado à 

alimentação elétrica, endereçável, equipada com 

36xLEDs de alta potência (HB), facho direcionável por 

rotação de até 86°, grau de proteção IP 66, potência 

50W, alimentação 100-240V, 50-60Hz, Fator de 

potência de 0,95, e lente de vidro temperado, vida 

útil 90000h L70 @ 25oC. Classe Elétrica l. 

 

 

LEDS de alta 

potência 3000K, 

4000K e 

5000K 

 

 

eWblast da Philips 

ou produto 

tecnicamente 

equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Aparelho de iluminação a LED, composta de corpo em 

alumínio fundido, dimensões máximas de (L) 734,5mm 

x (H) 521,5mm, pilotável via sinal DMX integrado à 

alimentação elétrica, endereçável, equipada com 

104xLEDs de alta potência (HB), em tricromia R-G-B, 

 

 

 

LEDS de alta 

potência RGB 

 

 

Colorreach da Philips 

ou produto 

tecnicamente 
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facho direcionável por rotação de até 63°, grau de 

proteção IP 66, potência 290W, alimentação 100- 240V, 

50-60Hz, Fator de potência de 0,95, e lente de vidro 

temperado, vida útil 70000h L70 @ 

25oC. Classe Elétrica l. 

equivalente 
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SOBREPOR EM 

FACHADA 

Aparelho de iluminação a LED, composta de corpo em 

alumínio fundido, dimensões máximas de (L) 734,5mm 

x (H) 521,5mm, pilotável via sinal DMX integrado à 

alimentação elétrica, endereçável, equipada com 

104xLEDs de alta potência (HB), facho direcionável 

por rotação de até 63°, grau de proteção IP 66, potência 

290W, alimentação 100-240V, 50-60Hz, Fator de 

potência de 0,95, e lente de vidro temperado, vida útil 

70000h L70 @ 25oC. Classe Elétrica l. 

 

 

LEDS de alta 

potência 3000K, 

4000K e 

5000K 

 

 

 

eWreach da Philips 

ou produto 

tecnicamente 

equivalente 

 

 

16 

 

 

ACESSÓRIO 

Interface para integração dos Sinais de Alimentação e 

Controle para luminárias pilotáveis, com entrada e 

saída via sinal DMX/ETHERNET, para interconexão 

de interfaces em linha, corpo em alumínio, IP 66, 

alimentação 100-277V, 20W (máx). 

 Data enabler Pro da 

Philips ou produto 

tecnicamente 

equivalente 
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ACESSÓRIO 

Hardware controlador de sistemas de iluminação via 

protocolo KiNet Ethernet para processamento de sinais 

de saída para até 15.000 endereços lógicos 

simultâneos, com software de programação e 

endereçamento de luminárias pilotáveis via DMX, com 

edição de shows multiplayer e multi zonas, com efeitos 

de mudança de cor múltiplos ou customizados, e 

recursos de calendário e relógio astronômico. 

Alimentação 100-220 VAC. Dimensões máximas 

230x280x88 mm. Uso em local seco e abrigado. 

  

 

LSM - Lighting 

Sytem Manager da 

Philips ou produto 

tecnicamente 

equivalente 

 

LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED (VIÁRIAS) 

 

Características técnicas mínimas exigidas: 

 

I. Para luminárias com alimentação CA: Tensão mínima de entrada acima de 127VCA e 
Tensão máxima de entrada abaixo de 277VCA 
II. Frequência de trabalho - Valor de referência: 60Hz 
 

III. Distorção harmônica total: Máximo aceitável de 20% 

IV. Características Fundamentais Mínimas (Tabela 1) 
 

 
Item 

 

Aplicação 

 

Descrição 

Eficiência 

Luminosa 

(Lm/W) 

 

Vida útil 

(h) 

 

IK 

 

PINOS 

Grau de 

Proteção (IP) 

 
 

1 

 
 

Viária 

LUMINÁRIA A LED, COMPOSTA DE CORPO EM 
ALUMÍNIO INJE-TADO, SISTEMA QUE PERMITE 

A TROCA DOS MÓDULOS DE LED, DRIVER 

INCORPORADO, POTÊNCIA 131W A 
210W. 

 
 

> =130 

 
 

>= 50.000 

 
 

0,8 

 
 

7 

 
 

65 

 

 
2 

 

 
Viária 

LUMINÁRIA A LED, COMPOSTA DE CORPO EM 

ALUMÍNIO INJE-TADO, SISTEMA QUE PERMITE 
A TROCA DOS MÓDULOS DE LED, DRIVER 

INCORPORADO, POTÊNCIA 211W A 270W. 

 

 
>=130 

 

 
>= 50.000 

 

 
0,8 

 

 
7 

 

 
65 

 
3 

 
Viária 

LUMINÁRIA LED BIVOLT, 25W A 40W, CORPO 
EM ALUMINIO INJETADO, LENTE, DRIVER. 

 
>=130 

 
>= 50.000 

 
0,8 

 
3 

 
65 

 

4 

 

Viária 

LUMINÁRIA LED BIVOLT, 50W A 60W, CORPO 

EM ALUMINIO INJETADO, LENTE, DRIVER. 

 

>=130 

 

>= 50.000 

 

0,8 

 

3 

 

65 

 
5 

 
Viária 

LUMINÁRIA LED BIVOLT, 90W A 120W, CORPO 
EM ALUMINIO INJETADO, LENTE, DRIVER. 

 
>=130 

 
>= 50.000 

 
0,8 

 
3 

 
65 

 

6 

 

Viária 

LUMINÁRIA LED BIVOLT, 131W A 160W, 

CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE, 

DRIVER. 

 

>=130 

 

>= 50.000 

 

0,8 

 

3 

 

65 
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7 

 
 

Viária 

LUMINÁRIA LED BIVOLT, 180W A 210W, 
CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE, 

DRIVER. 

 
 

>=130 

 
 

>= 50.000 

 
 

0,8 

 
 

3 

 
 

65 

 

8 

 

Decorativa 

DE LUMINÁRIA LED, 60W A 180W, TENSÃO 

80V~ 280V, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, 5.000K 
A 6800K E ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ≥ 

70. 

 

>=130 

 

>= 50.000 

 

0,8 

 

3 

 

65 

 
 

9 

 
 

Decorativa 

LUMINÁRIA A LED, COMPOSTA DE CORPO EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO DE ALTA PRESSÃO, 

DRIVER INCORPORADO, TEMPERATURA DE 

COR 3000K A 4000K, POTÊNCIA 30W, 

ALIMENTAÇÃO 100- 240V, 50-60HZ, FATOR DE 

POTÊNCIA DE 

0,95, E LENTE DE VIDRO TEMPERADO. 

 
>=130 

 
>= 50.000 

 
0,8 

 
3 

 
65 

 

VI. Fator de Potência: Mínimo exigido de 0,92 
VII. Temperatura de cor: Valores de referência exigidos de 4.000K a 6500K 
VIII. IRC: Mínimo exigido: 70 
IX. Temperatura de Trabalho: Mínimo exigido: -5 ~ +50 
X. A fonte luminosa não poderá emitir radiação UV 
XI. Nível de poluição luminosa das luminárias deverá ser dentro do padrão FullCut Off, 
isto é não poderá emitir poluição luminosa 
XII.A luminária não poderá utilizar, sob hipótese alguma, qualquer componente contendo Vapor de 

Mercúrio ou qualquer tipo de GEE. 

XIII. Para as luminárias viárias de LED, a proponente deverá apresentar, juntamente 
com a proposta comercial: 
 

• Garantia da luminária de, no mínimo, 5 (cinco) anos, emitido e assinado pela 
proponente; 
• Certificado portaria 20/2017 INMETRO; 
• Catálogos (Data Sheet) comprovando as características técnicas da luminária 
ofertada; 
 
Os documentos acima deverão apresentar de forma clara as características mínimas constates na tabela 

deste anexo. 
 

JUSTICATIVAS PARA RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DAS 
EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
Em tempo, a primeira finalidade da Lei é evitar contratações administrativas defeituosas, 
assim entendidas aquelas que se inviabilizem ao longo da execução do objeto ou que não 
assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos. Outra finalidade legal 
é promover uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de conflitos, impugnações e 
atrasos. Para atingir essas duas finalidades, é imperioso que a Administração identifique 
de modo perfeito o objeto a ser executado, a presença dos requisitos legais de 
admissibilidade da contratação e a conveniência da solução a ser adotada para 
execução do objeto contratado. Trataremos destes de um destes “requisitos legais", o 
da relevância combinado como o valor significativo das exigências técnicas. 
 
Frise-se e anote-se que o ponto fulcral da discussão que iremos iniciar visa evitar 
qualquer questionamento futuro que, em tese, poderá vir a ser inserido nos autos, com 
encaminhamento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com relação a relevância e o 
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valor significativo das exigências técnicas, tendo em vista a presença dos serviços no 
bojo desta futura contratação que será fruto deste objeto a ser licitado. 

RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
A Administração Pública, por ser obrigada a seguir os ditames do artigo 30 da Lei de 
Licitações e Contratos Públicos, como forma de garantir a contratação de pessoas 
capazes de fornecer a proposta mais vantajosa para os interesses públicos, com relação 
aos quantitativos exigidos somente poderá exigir o percentual de 50% dos quantitativos 
estimados para os referidos serviços, o que está alinhado com o entendimento das 
Cortes de Contas, as quais autorizam esse percentual de forma já pacificada. 
 
Por isso mesmo, fica claro que apenas os itens de maior relevância e valor significativo 
devem ser objeto de atestação. No entanto, lembramos que se encontram totalmente 
lastreado em julgados que versam sobre obras de engenharia, e que por isso mesmo, é 
inservível para balizar o julgamento para elencarmos os itens que são mais ou menos 
relevantes para serviços de iluminação pública. 

RELEVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
Por certo, na contratação deste tipo de serviço, é impossível indicar quais serviços 
possuem maior relevância. Isso porque, todos os serviços elencados no projeto de 
engenharia realizam ações que se complementam, mas não se substituem de forma 
isolada, pois todos, sem exceção, se completam e são essenciais para o 
desenvolvimento dos serviços desta natureza. 
 
Ora. O objeto da licitação em apreço será a prestação de serviços "ESSENCIAIS". Indo 
atrás de um bom português, entendemos que a forma correta de escrita da palavra é 
ESSENCIAIS, não acentuada graficamente, sendo a forma plural da palavra essencial. 
Ao consultarmos os dicionários da nossa língua portuguesa, vislumbramos, de fácil 
modo que, os mesmos registram que Essenciais é sinônimo de: básicos: basilares: 
capitais; cruciais; primeiros: precípuos; relevantes; primordiais; principais: substanciais; 
elementares; etc. 
 
Nesse norte, nos lembramos que o renomado autor Marçal Justen Filho, doutrinador 
continuamente citado nos julgados do TCU, para quem se detém a estudar 
minimamente sobre esta matéria, deixa isso muito claro ao comentar o § 2º, do art. 30 
da Lei de Licitações, aduzindo que: "A Lei alude a parcelas de maior relevância e valor 
significativo. Não se trata de requisitos cumulativos, mas é mais evidente a configuração 
da hipótese quando tal cumulação ocorre." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei 
de Licitações e contratos Administrativos, 15ª ed, São Paulo: Dialética, 2012, p.113.) 
(grifamos) 
 
Por óbvio, conforme visto no excerto anterior, concordando com este renomado autor, 
visto que é mais fácil identificar a maior relevância técnica se houver um valor 
significativo envolvido, mas, conforme visto, não há necessidade de haver cumulação 
desses dois requisitos para que se possa exigir atestação de forma válida. 
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Em situações desse tipo, de forma principialesca, se sabe que não há nenhuma 
ilegalidade a não se eleger um ou outro serviço como relevante, conforme já 
sedimentado pelo TCU, que no Julgamento a seguir informado, deixando bem claro, a 
muito, que nem sempre é possível indicar o que é mais relevante. In verbis: 
 
“Trata-se de representação contra edital de licitação com vistas à aquisição de 
licenças de uso de software e respectivas serviços de instalação e 
treinamento. Licitante alegou entre outras irregularidades, a falta de 
identificação das parcelas de maior relevância do objeto licitado, para fins de 
julgamento dos atestados de capacidade técnica. Em síntese, a irregularidade 
cingia-se à ausência de justificativa técnica para a indicação de todos os seis softwares 
objeto da licitação com relevantes para fins de julgamento dos atestados de capacidade 
técnica. Realizadas as oitivas regimentais, lembrou a Relatora que as exigências devem 
recais sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo e “devem ser 
demostrados no instrumento convocatório ou no processo administrativo da licitação, 
sendo desarrazoada, com forma de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, 
a exigência em edital de percentuais mínimos superiores a 50% dos quantitativos dos 
itens de maior relevância da obra ou serviço”. Entretanto, no caso concreto, 
observou a Relatora que a licitação em foco tinha por objeto “a aquisição de 
seis licenças de softwares, cada qual compondo um item específico do 
certame e com previsão de aquisição de uma licença para cada um dos itens 
licitados”. Desse modo, “por não se tratar de desenvolvimento de software, 
mas da aquisição de licenças já prontas, não há, no caso concreto, como 
indicar item de maior relevância para o produto em questão, que é uno e 
indivisível”. O Plenário do TCU, acatando a proposta da Relatora, julgou improcedente 
a representação nesse ponto. (TCU, Acórdão nº 3.257/2013, Plenário, Rel. Min. Ana 
Arraes, DOU de 05.12.2013, Informativo nº 179, período de 02 a 06.12.2013). 
(grifamos) 
 
Nesse norte, não há modo de estabelecer uma solução normativa abstrata delimitadora 
em qualquer edital de licitação daquilo que deverá ser considerado pela Administração, 
com mais ou menos relevante, precisamente porque o mundo real comporta variações 
muito intensas. Seria cansativo elencar todos os fatores pertinentes, além de propiciar o 
risco de incompletude na exposição ad infinitum. 
 
Na medida em que se traduzem em serviços “essenciais”, cuja má-prestação sempre 
traz sérias consequências a população. Portanto, não há como se afirmar, pelo menos 
em relação estes tipos de serviços, que a colocação de um poste, quiçá a de instalação 
de um cabo, ou até mesmo outro serviço qualquer, possuem maior relevância que 
limpeza de uma luminária, ou vice e versa, uma vez que todos os serviços a serem 
contratados são relevantes. 
 
Pois bem. Soma-se a isto, não se trata de simples itens que compõe uma determinada 
“obra”, mas sim de itens que compõe “serviços” de engenharia. 
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Eis, em verdade, o ponto resolutivo fulcral do tema. A lógica ordeira da resolução 
destes dois assuntos, o da relevância e o do valor significativo. Ademais, reiteramos que 
cabe discricionariamente ao gestor público dar concretude aos limites dessa escolha, à 
vista, quanto aos aspectos técnicos e econômicos. 
 
Reitere-se que todos os serviços de iluminação pública, elencados neste projeto de 
engenharia - pela potencialidade de lesão a população - devem ser objeto de atestação 
em face da responsabilidade que esse tipo de “serviço de engenharia” traz ínsito na sua 
própria natureza. Portanto, conclui-se que, se faz pacificado de que é equivocada a 
ideia, um tanto que grosseira, de que a atestação não deverá exigir cumulativamente a 
maior relevância técnica e valor significativo, independentemente desta relevância ou 
de seu valor significativo. 
 
Desse modo, no tema em análise, não há como a Administração eleger um dos serviços 
discriminados no projeto de engenharia como de maior ou menor relevância, ou até 
mesmo maior ou menor valor significativo, pois todos os serviços indicados são 
“essenciais”, ou seja, não há como se apropriar qual seja o item de maior relevância, ou 
de maior valor significativo, ou vice-versa, pois se trata da prestação de serviços que é 
una e indivisível. 
 
Nesse passo, importante reiteramos, para que não esqueçamos que deve ser 
preservada a modalidade pertinente para a execução de todo o objeto da contratação, 
isso porque, mesmo que fossem realizados um ou mais processos de licitação, devem 
ser somados os valores de todos os itens para definição da modalidade licitatória 
adequada. 
 
Registre-se e repise-se ainda que, não se está aqui procurando afastar as empresas de 
pequeno porte das licitações em geral, mas apenas fazer a necessária correlação entre o 
tamanho desta licitação e o porte da empresa, o que não acontecera se não ocorrer um 
resguardo de forma prudente, evitando grandes prejuízos à Administração e aos 
trabalhadores envolvidos, sem falarmos dos demais fornecedores envolvidos. 
 
Insta ressaltarmos que, a lei tem um norte muito claro de afastar as empresas que se 
mostram totalmente dependentes da Administração para honrar os compromissos. Isso 
pode ser notado mais claramente no art. 79, XV, que estabelece expressamente a 
responsabilidade para os contratados arcarem com até 90 dias de execução contratual, 
sem que a Administração implemente sua contrapartida no negócio. 
 
Faz bem lembrar novamente, quanto aos serviços em comento, da iluminação pública, 
com parcela significativa de mão de obra, sem se falar dos custos para o combustível 
para veículos operacionais, pois todos possuem liquidez mais do que imediata, o que 
faz perceber que, de fácil modo, a demanda por recursos é grande devido ao 
pagamento de salários e encargos, a questão não é a empresa deter patrimônio 
suficiente para fazer frente a magnitude das obrigações assumidas, mas sim a 
capacidade de transformar esse patrimônio em numerário. Em uma palavra: liquidez. 
Em mais outra: caixa. O que não poderia ser alcançado através de uma pequena 
empresa. 
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As pequenas empresas vão continuar competindo livremente, nas licitações adequadas 
ao seu porte, e conforme o seu crescimento poderá disputar certames maiores, como 
natural e saudavelmente deve acontecer. 
 
Por oportuno, registramos que repudiaremos, de pronto, qualquer razão incognoscível 
de alguma impugnação que poderia apostar na violação dos dispositivos da Lei, e por 
consequência tenta jogar ao lixo o futuro Edital e, além disso, neste caso, trazendo 
ainda, por consequência, presunção implícita, que poderia procurar induzir a que se 
possa estar ocorrendo má-fé processual de direcionismos por parte dos Gestores 
envolvidos ou, quiçá, da Comissão de Licitação. Neste último viés, caso ocorra, será 
imperioso lembrar a qualquer ficta Impugnante, caso traga à tona este 
questionamento, que o princípio do ônus da prova incumbe a quem alega. 
 
TRATA-SE, AQUI, DE PROVER ILUMINAÇÃO, O QUE É UMA COISA MUITO 
SÉRIA. 
 
Esta, de fácil modo, deverá ser sempre, com certeza medieval, a posição de qualquer 
Tribunal de Contas de qualquer Estado desta federação, que não atenda a interesses 
particulares, caso apareça algum julgamento de representação que venha a pugnar 
pelo cancelamento destas contratações, com relação a este tema: 
 
A RELEVÂNCIA ("não há, no caso concreto, como indicar item de maior relevância para 
o serviço em questão, que é uno e indivisível", apropriando-se por similaridade aos 
termos do Acórdão TCU n° 3.257/2013). 
 
Combinado com o VALOR SIGNIFICATIVO ("mesmo que não tendo valor significativo, 
tendo em vista sérios riscos de contaminação que representam ao meio ambiente ", 
apropriando-se por similaridade aos termo de relatório do voto condutor TC 
00.539/2021-0, que resultou no ACÓRDÃO N° 9199/2012 - TCU- 2’Câmara). 
 
Considera-se “PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA” para com o objeto 
licitado: 
 
Revela-se que, o objeto da licitação engloba, entre as parcelas de maior relevância, 
serviços cuia execução mostram-se com complexidade indiscutivelmente maior em 
iluminação pública. 
 
Conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto: 
 
a. Execução de cadastro georreferenciado em circuitos de iluminação  
b. Instalação de luminárias em tecnologia LED em circuitos de iluminação 
c. Instalação de aterramento em circuitos de iluminação  
 
Posto isto, cabe lembrar que, por meio do Acórdão TCU 301/2017 - Plenário, o relator 
registrou que “a habilitação técnica baseada apenas nos principais itens da obra ou 
serviço é, nas situações ordinárias, a que mais se harmoniza com os preceitos 
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constitucionais e com o princípio da ampla concorrência nas licitações públicas. " Na 
mesma linha, já no ano de 2007, o Tribunal assentava, por meio do Acórdão 2357/2007 
- Plenário (Relator Ministro Ubiratan Aguiar) a tese de que são consideradas 
impertinentes e irrelevantes para fins de habilitação técnica as exigências que não 
envolvam conhecimento e capacitação técnicos diferenciados, não usuais ou infungíveis. 
 
Desde o Acórdão TCU n° 3.070/2013, entendeu-se que, pela complexidade técnica dos 
serviços, era "imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-
profissional com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração 
atribuir responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm 
capacidade técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os 
que serão efetivamente contratados ". 
 
Ao passo que busca-se com estas exigências assegurar que o futuro contrato apresente 
práticas para a execução do objeto a ser contratado. Some-se a isto o fato de que, a 
logística para a realização destes serviços, em cidades da área metropolitana, ser bem 
mais complexa em relação, dadas às dificuldades destes e demais itens inservíveis. 
 
Em vista desse contexto, coaduna-se perfeitamente os serviços elencados com o 
estabelecido na lei 8.666/1993, considerando que foram demonstradas características 
relevantes do objeto do contrato, que impõe uma indiscutível complexidade operacional, 
não existentes nos demais serviços comuns iluminação pública. 
 
Estabelecidas as exigências editalicias convergentes, ao propósito, deve-se refletir para 
o teor da Norma: 
 
Art. 30, §3° Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 
 
Nesse sentir, por evidente, as exigências editalicias que irão referir à qualificação 
técnica das licitantes, devem ser comprovadas segundo as regras insertas no artigo 30 
do Estatuto, sob pena de ferirem o princípio da legalidade, não podendo ser superiores 
à razoabilidade. Assim como, os atestados devem mostrar que o licitante executou 
serviços parecidos, e não iguais, em quantidade e prazos compatíveis com aquele que 
está sendo licitado. Quaisquer outras exigências que limitem a competitividade são 
vedadas. 
 
Nesta toada, em relação ao quantitativo mínimo, encontra-se em julgados do TCU 
(Acórdãos 1.284/2003, 2,088/2004 e 2383/2007, todos do TCU-Plenário) a seguinte 
orientação: 
 
“9.1.2.1 por ocasião da avaliação da qualificação técnico-operacional das empresas 
licitantes: 
(...) 
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9.1.2.1.2. em relação à fixação dos quantitativos mínimos já executados, não 
estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior 
relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para tal 
extrapolação deverá estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório. 
previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, 
em observância ao inciso XXJ do art. 37 da Constituição Federal: inciso I do § l° do art. 
3°e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93 " (Acórdão 1,284/2003 - Plenário) 
 
Considera-se para fins da AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-
OPERACIONAL das empresas licitantes 
 
Dadas estas exigências mínimas, cada qual compondo um item específico do projeto de 
engenharia, assim como foram entendidas pela área técnica, sendo as que caracterizam 
estes serviços com um porte mínimo compatível ao objeto licitado - do ponto de vista de 
complexidade de execução - é de 50% (estabelecido pelo TCU como parâmetro 
máximo).  
 
De tal sorte que, deveremos considerar a melhor proposta para a Administração e que 
esta seja executada por empresa que tenha minimamente condições para atuar no 
mercado, entendo que as condições a serem previstas no Edital se fazem presentes. 
 
Por se tratar de prestação de serviços de média-alta proporção, considerando as 
exigências que serão previstas para o Edital, no quesito habilitação técnica, aludimos 
quanto a capacidade que a licitante vencedora tem de resolver problemas futuros para 
os quais deve demonstrar ter expertise. Isso porque, é possível que em um mesmo 
objeto apresente diversas parcelas de relevância técnica e valor significativo. Não 
obstante, a própria literalidade da Lei n° 6.666/93 deixa clara essa possibilidade ao 
fazer menção a “parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação”. 
 
Em verdade, estas exigências, nada mais são do que fazer uma análise na habilidade 

técnica de se fazer algo, devido a importância dos eventos previstos no contrato que 

será firmado e levando-se em consideração a capacidade de atendimento a qual se 

pretende com a contratação, bem como o diagnóstico fático do contexto municipal, 

inserido no âmbito da discricionariedade informada da Administração Pública. 

 

Por oportuno, observamos que, nos termos do acórdão 642/2014: "O atestado não é 

apenas a demonstração de uma situação de fato, mas, necessariamente, a 

demonstração de uma situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a lei e 

com o contrato social". Ou seja, para fins de comprovação de capacidade técnica, e 

partindo desse pressuposto, não basta, apenas, o licitante possuir uma situação de fato 

(empírica) de que executou serviço compatível com o objeto da licitação, mas também 

tem de comprovar o acontecimento fático, isto é, que comprove, no mundo jurídico, 

que tais experiências aconteceram. 
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Em razão do grau cada vez maior de especificidade dos dados constantes dos atestados, 

visando subsidiar as análises de compatibilidade de características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, esta atestação técnica passou a ser de extrema importância 

para a salvaguarda dos interesses sociais, uma vez que evita a certificação pelo Crea de 

documentos cujos dados podem não condizer com a realidade e, por conseguinte, 

dificulta a participação no certame de empresas que não atendem aos critérios de 

capacitação técnico-profissional. 

 

Do sugerido no parágrafo anterior, cabe mais um registro, considerando que o atestado 

tem por Intuito comprovar a execução satisfatória do objeto, somente pode ser emitido 

após a conclusão do objeto. Em se tratando de serviços contínuos, cuja vigência pode 

ser prorrogada até 60 (sessenta) meses, vislumbra-se que somente seria plena a 

emissão de atestado de capacidade técnica após a execução do objeto relativa ao 

período Inicial de vigência, ou seja, após concluído o primeiro ano de vigência do 

contrato. De modo que, registramos este entendimento, visando evitar a repetição do 

ocorrido num pregão eletrônico de 2009, no qual foram apresentados atestados 

relativos a contratos que haviam sido executados por apenas alguns dias (Acórdão nº 

9/2011 - TCU Plenário). 

 

Com efeito, diante dos esclarecimentos prestados administrativamente incorporam-se 

ao edital e, por consequência, vinculam todos os licitantes e o órgão licitante. A 

Administração deve, afinal, prover os interessados com esclarecimentos sobre as regras 

editalícias. Aliás, a informação da Administração é vinculante para todos os envolvidos, 

não cabendo invocar o princípio da vinculação ao edital para negar eficácia à 

informação da própria Administração. 

 

Por se tratar de terceirização de serviços eminentemente acessórios e não ligados 

diretamente à atividade- fim da Contratante e, tendo em vista que a Administração não 

possui corpo técnico suficiente para realizar a prestação destes serviços in loco, faz-se 

necessária a contratação, uma vez que a Prefeitura não dispõe de todos os recursos 

materiais e humanos no Quadro de Pessoal para realização dessa atividade. 

 
Por derradeiro, quanto ao cerne da questão, em suma, cremos que restaram 
caracterizados como os serviços identificados os de relevante complexidade técnica e 
vulto econômico, cuja inexecução importariam em risco mais elevado para a 
Administração. 
 

JUSTICATIVAS RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Apresentaremos os devidos fundamentações para exigências que culminaram cada 
critério técnico: 
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA RELEVÂNCIA TÉCNICA – SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO 
 

A necessidade da realização de serviços de engenharia, na implantação de sistema de 

segurança contra vazamento de corrente e aterramento servirá para evitar e/ou mitigar 

os efeitos às infraestruturas, com finalidade de prover segurança as pessoas contra 

riscos de contatos indireto (choques elétricos) e fazer com que todos os componentes 

instalados, em cada poste, tenham como referencial elétrico um único meio.  

 

O escopo do serviço é caracterizado como serviço especializado, com nível de 

complexidade, necessitando a contratação de empresa de engenharia, especializada em 

iluminação pública para sua execução devido a execução dos seguintes serviços:  

 

• Realização de visitas e elaboração de relatórios com dados de medição de resistência 

de aterramento dos postes de circuito exclusivo de iluminação pública da cidade de 

Gonçalves Dias; 

 

• Implantação de rede subterrânea, composta de serviços civis como escavação e 

reaterro de valas e de eletricidade com a instalação de cabos que realizaram a 

energização e acionamento de todos os circuitos previstos;  

 

• Instalações de dispositivos eletrônicos que realizam o bloqueio de corrente de fuga de 

forma individual em cada poste, quando da ocorrência de falha;  

 

• Instalação de hastes de aterramento;  

 

• Confecção e instalação de quadros de comando com dispositivos de segurança contra 

choques elétricos, com mão de obra técnica trabalhando em altura, necessitando de 

todos os cuidados e aplicação das orientações presentes nas Normas Regulamentadoras 

– NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, quanto a execução dessas 

atividades, a fim de trazer segurança, como por exemplo a isolação de áreas de 

trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva, entre outras. 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA RELEVÂNCIA TÉCNICA – SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIA LED 
 

Está prevista a implantação de 850 unidades de luminária viária de tecnologia a LED, 

para logradouros ainda não contemplados com melhoria e eficientização, e tem por 

finalidade a melhorar a iluminação pública e propiciar a economicidade. Sendo assim, é 
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fundamental que a CONTRATADA comprove que já realizou serviços de instalação de 

luminárias viárias com tecnologia LED. 

 

As luminárias viárias com tecnologia LED apresentam inúmeras vantagens quando 

comparadas com a tecnologia convencional de lâmpadas de alta pressão, que são 

luminárias com lâmpadas de vapores metálicos, vapores de sódio, vapores de mercúrio 

ou lâmpadas mistas. Uma das principais vantagens da tecnologia LED é não utilizar 

metais pesados altamente poluentes e nocivos aos seres humanos em sua fabricação, 

tais como gases de mercúrio e sódio, que precisam de descarte específico para não 

contaminar seriamente o meio ambiente. A maior durabilidade dos equipamentos LED, 

até 6 vezes maior, também contribui para uma menor taxa de descarte de matérias por 

fim de vida útil e faz com que essa tecnologia apresente significativa redução de custos 

de manutenção. 

 

Ainda sobre as vantagens da tecnologia LED, sua elevada eficiência energética resulta 

em uma economia igual ou superior à 50% em consumo de energia, ou seja, uma 

luminária viária LED é capaz de entregar um nível de iluminação igual ou superior às 

luminárias convencionais e consumir menos da metade da energia elétrica que essas 

consomem. Unindo menor consumo e maior durabilidade, pode-se alcançar uma redução 

de custos superior a 60% aos cofres da Administração. 

 
Entre os principais benefícios, encontram-se: 
 
Eficiência energética: produz mais luz (lúmens) por watt consumido, levando à 
economia de energia – de 50% a 80% – quando comparado a tecnologias tradicionais, 
resultando em redução de custo e de emissões de carbono. 
 
Economia de custos: redução da demanda de energia, proteção contra elevação de 
preços, menor custo de manutenção e de inspeção. Com isso, o custo total de 
propriedade, total ownership cost (TOC), é reduzido. 
 
Segurança: LED oferecem visibilidade superior nos ambientes, bem como reduzem a 
poluição visual. 
 
Tempo de vida: LED são construídos para terem durabilidade estimada em até cem 
mil horas de uso. Quanto à durabilidade dos produtos, estima-se menor tempo de vida 
(iluminação pública, cinquenta mil horas; e aplicação geral, 25 mil horas) em função do 
módulo eletrônico empregado. 
 
Rapidez para ligar/desligar: LED têm muita rapidez no acionamento e, por isso, são 
ideais para uso, por exemplo, em automóveis. 
 
Proteção ao meio ambiente: LED não emitem radiação UV e não contêm mercúrio, 

substância tóxica encontrada principalmente nas lâmpadas de descarga de alta pressão 
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de vapor de mercúrio e, em menor quantidade, nas fluorescentes e fluorescentes 

compactas. A energia consumida é o fator de maior impacto ambiental durante o ciclo 

de vida das lâmpadas – período entre a fabricação, utilização ao fim de vida (descarte). 

Ademais, a fase de produção das lâmpadas mencionadas (incandescentes, CFL e LED) é 

in- significante quando comparada à de fabricação, visto que utiliza cerca de 2% do 

total de energia deman- dada. Essa é a razão pela qual, mesmo não contendo materiais 

tóxicos, as lâmpadas incandescentes geram maior impacto ambiental em comparação 

com as CFL e as LED. 

 

Para consolidar os esforços do Município de Gonçalves Dias/MA em promover o uso 

eficiente da energia elétrica na iluminação pública, e dessa forma demonstrar a 

importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de 

equipamentos, processos e usos finais de energia, busca-se maximizar os benefí- cios 

públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação 

do mercado de eficiência energética. 

 

Nesse critério diz respeito à expertise da empresa em relação a modernização e 

eficientização, considerando que, por ser o serviço de Iluminação Pública de interesse 

local, cabe à Administração realizar investimentos para a sua modernização, a fim de 

melhorar a iluminação, eficientizar e expandir o parque além de reduzir os custos. 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA RELEVÂNCIA TÉCNICA – SERVIÇO DE 
CADASTRO COM GEORREFERENCIAMENTO 
 

A atualização do cadastro e levantamento do Acervo de Iluminação Pública, proporciona 

necessariamente, o levantamento dos ativos de iluminação pública que com as devidas 

correções técnicas revela que, em realidade, a conta de Iluminação Pública da 

PREFEITURA poderá sempre de forma otimizada gerar economia para a administração 

pública. 

 

Manter um cadastro atualizado reduz o risco de futuras multas e cobranças retroativas 

por parte da concessionária de energia elétrica, quando a mesma cadastrar o parque de 

iluminação para verificar se está cobrando o consumo correto. 

 

O cadastro do Acervo de Iluminação Pública georreferenciado e registra características 

minuciosas de cada ponto de iluminação pública, incluindo tipo e potência da lâmpada e 

reator, tipo do braço, tipo de poste, altura, tipo e posição da luminária, tipo do relé, 

número da plaqueta, e outras. O resultado é a disponibilização de dados completos 

para realização de uma gestão de primeira linha.  
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O georreferenciamento do atual parque de iluminação necessariamente será 

complementado por ocasião de intervenção no quantitativo de pontos de Iluminação 

Pública, que poderá ocorrer quando da implantação de novas vias, de lote- amentos 

residenciais. 

 

O cadastro permite que o Call-Center localize todos os postes reclamados, o 

levantamento de ativos Iluminação pública fornece ao Call-Center um mapa completo 

do parque de iluminação pública, permitindo que os atendentes localizem, com máxima 

precisão, os postes reclamados pelos munícipes. 

 

Considera-se para fins da AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-

PROFISSIONAL  das empresas licitantes 

 

Comprovação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) do quadro da empresa na data da 

licitação, ter(em) executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características 

técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(es) de acervo 

técnico CAT fornecido pelo CREA ou outra entidade profissional competente do 

profissional, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, deverão estar 

explicitadas conforme constante a seguir: 

Para o profissional de Engenharia: 
 

a. Execução de cadastro georreferenciado em circuitos de iluminação  

b. Instalação de luminárias em tecnologia LED em circuitos de iluminação 

c. Instalação de aterramento em circuitos de iluminação  

PREÇOS UNITÁRIOS POR ATIVIDADE 
 
Este Anexo apresenta, os preços básicos dos serviços para cada item a ser remunerado 
pelo Contrato. Para remuneração efetiva dos serviços o pagamento das atividades 
executadas, a partir dos preços aqui listados, será calculado considerando o percentual 
de redução resultante da proposta da CONTRATADA. 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA MANUTENÇÃO 

DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS, MARANHÃO 
  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID.  QTD. 
 PREÇO 

UNITÁRIO  

 PREÇO 
TOTAL 

MENSAL  

 PREÇO TOTAL 
P/ 24 MESES  

1 DESCRIÇÃO   
 R$             

55.690,00  
 R$            

1.336.560,00  
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1.1 

Gerenciamento de sistemas de 
iluminação pública   
convencional, incluindo manu- 
tenção,  em redes  elétricas  
com sistema de alimentação 
aéreo e/ou subterrâneo, 
utilizando recurso gerenciais 
informatizados, com aplicação de 
software específico para 
sistemas de iluminação pública 

juntamente com a respectiva 
licença para operar, 
administração local, call-center, 
manutenção do cadastro, 
projetos executivos e conceituais 
de iluminação pública que 
aborde questões urbanísticas, 
ambientais es- téticas, 
psicológicas. 

 PL 
Convencional 

x mês  

2500,00  R$ 15,64   R$ 39.100,00  
 R$      

938.400,00  

1.2 

Gerenciamento de sistemas de 
iluminação pública LED, 
incluindo manutenção, em redes 
elétricas com sistema de 
alimentação aéreo e/ou 
subterrâneo, utilizando re- curso 
gerenciais informatizados, com 
aplicação de software específico 
para sistemas de iluminação 
pública juntamente com a 
respectiva licença para operar, 
administração local, call-center, 
manutenção do cadastro, 
projetos executivos e concei- 
tuais de iluminação pública que 
aborde questões urbanísticas, 
ambientais estéticas, 
psicológicas. 

 PL LED x 
mês  

1500,00  R$ 11,06   R$ 16.590,00  
 R$      

398.160,00  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID.  QTD. 
 PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO 
TOTAL  

 PREÇO TOTAL 
P/ 24 MESES  

2 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IP 
 R$           

895.436,42  
 R$            

1.962.712,84  

2.1 

Instalação de luminária com 
lâmpada vapor metálico de 
150W em altura de monta-gem 
de até 9m 

 un  45,00  R$ 468,63   R$ 21.088,35  
 R$        

42.176,70  

2.2 

Instalação de luminária com 
lâmpada vapor metálico de 
250W em altura de montagem 
de até 9m 

 un  45,00  R$ 575,36   R$ 25.891,20  
 R$        

51.782,40  

2.3 

Instalação de luminária 
decorativa com lâmpada de 
vapor metálico 150 W, altura até 
8 m 

 un  45,00  R$ 686,00   R$ 30.870,00  
 R$        

61.740,00  

2.4 
Instalação de luminária viária 
LED de 131W a 210W com altura 
de montagem até 12m  

 un  250,00  R$ 750,00  
 R$ 

187.500,00  

 R$      
375.000,00  

2.5 
Instalação de luminária viária 
LED de 50W a 60W com altura 
de montagem até 12m 

 un  600,00  R$ 500,00  
 R$ 

300.000,00  

 R$      
600.000,00  

2.6 
Instalação de projetor com 
lâmpada de vapor metálico de 
400W em poste com altura de 

 un  20,00 
 R$ 

1.800,49  
 R$ 36.009,80  

 R$        

72.019,60  
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montagem de 10 a 15m 

2.7 
Instalação de poste metálico 
cilíndrico reto c/flange 8m 

 un  15,00 
 R$ 

2.000,00  
 R$ 30.000,00  

 R$        
60.000,00  

2.8 
Instalação de poste metálico 
cilíndrico reto engastado 8m 

 un  15,00 
 R$ 

2.000,00  
 R$ 30.000,00  

 R$        

60.000,00  

2.9 
Instalação de braço de 2.000 
mm (incluindo ferragens) 

 un  100,00  R$ 426,60   R$ 42.660,00  
 R$        

85.320,00  

2.10 

Instalação de braço ornamental 
simples, fixado em suporte 
circular, projeção hori- zontal 
2.000mm 

 un  5,00 
 R$ 

1.627,56  
 R$ 8.137,80  

 R$        

16.275,60  

2.11 
Instalação de projetor retangular 
RGB LED 

 un  10,00 
 R$ 

3.311,12  
 R$ 33.111,20  

 R$        

66.222,40  

2.13 
Instalação de disjuntores 
termomagnéticos até 50A 
monopolar 

 un  250,00  R$ 55,07   R$ 13.767,50  
 R$        

27.535,00  

2.14 
Instalação de disjuntores 
termomagnéticos até 50A 
tripolar 

 un  10,00  R$ 107,34   R$ 1.073,40  
 R$          

2.146,80  

2.15 

Instalação de quadro de 
distribuição 25 A 220 V 3 

circuitos, com programador 
horá- rio 

 un  2,50 
 R$ 

3.088,09  
 R$ 7.720,22  

 R$        

15.440,44  

2.16 

Instalação de 1 metro cabo 
0.6/1,0kV Instalado em 
eletroduto ou braço de IP  - 10 
mm2 

 m  1500,00  R$ 13,53   R$ 20.295,00  
 R$        

40.590,00  

2.17 

Instalação de 1 metro cabo 
0.6/1,0kV Instalado em 
eletroduto ou braço de IP - 2,5 
mm2 

 m  1500,00  R$ 7,91   R$ 11.865,00  
 R$        

23.730,00  

2.18 

Instalação de conectores em 
rede aérea isolada - conector 
perfurante 2,5 mm2 a 25 mm2 - 
120 mm2 

 un  150,00  R$ 52,32   R$ 7.848,00  
 R$        

15.696,00  

2.19 
Instalação de Haste de Terra - 
Haste de aterramento 5/8 pol x 
3 m 

 un  750,00  R$ 99,54   R$ 74.655,00  
 R$      

149.310,00  

2.20 

Instalação e fornecimento de 
caixa de passagem de concreto 
ou alvenarias      no piso - 
40x40x40 cm 

 un  15,00  R$ 415,37   R$ 6.230,55  
 R$        

12.461,10  

2.21 

Instalação e fornecimento de 
caixa de passagem de concreto 
ou alvenarias      no piso - 
60x60x60 cm 

 un  15,00  R$ 447,56   R$ 6.713,40  
 R$        

13.426,80  

2.22 

Atualização  do  Cadastro 
Georreferenciado  do  Sistema 
de Iluminação Pública  no 

Município de GD com aplicação 
de plaqueta de identificação 

 um  4000,00  R$ 21,48   R$ 85.920,00  
 R$      

171.840,00  

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO PARA 24 MESES   
 R$ 

3.299.272,84  
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ENCARGOS SOCIAIS 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS FONTE: SINAPI 
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BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE “BDI” SEM DESONERAÇÃO 

 
 
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

Grupo 

A Despesas indiretas % 

A.1 Administração Central 5,92% 

A.2 Risco 1,48% 

A.3 Seguros 0,51% 

TOTAL DO GRUPO A 7,91% 

  

Grupo 

B Despesas indiretas % 

B.1 Lucro 8,31% 

TOTAL DO GRUPO B 8,31% 

Grupo 

C Impostos % 

C.1 PIS 0,65% 

C.2 COFINS 3,00% 

C.3 ISS 3,00% 

TOTAL DO GRUPO C 6,65% 

  

Grupo 

D Despesas Financeiras (F) % 

D.1 Despesas Financeiras (F) 1,07% 

TOTAL DO GRUPO B 1,07% 

  

VALOR DO BDI 26,54% 

Fórmula para o cálculo do B.D.I (benefícios e despesas indiretas) 
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ANEXO II 
 

RESUMO DA PROPOSTA 
 

À: C. P. L. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023  
 
Prezados Senhores,  
 
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta 
relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer 
erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e 
declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se 
desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e 
critérios de qualificação definidos no Edital. 
 
1. PROPONENTE: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
SEDE: 
C.N.P.J: 
 
2. PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
 
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
Atenciosamente, 
Local e data 
 
_________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO III 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE 

 
 

Cidade (UF), __ de _____ de _______. 
 

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 - CPL 
 
 
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na 
______________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento 
de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _________ 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de GONÇALVES 
DIAS/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023, usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar ao direito de 
interposição de recursos em qualquer fase da licitação, bem como assinar 
documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações pertinentes ao 
certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e 
poderes especiais para ofertar proposta  no caso de beneficiário da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, declarar a intenção de 
interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, 
firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 
 

(local e data por extenso) 
 

 
Atenciosamente, 

 
(nome e assinatura do representante legal pela proponente) 

(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

 
A firma ................................................................................... 

estabelecida à ................................................................... inscrita no CNPJ 
............................ declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 
32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta 
empresa, a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, garantindo-se pela 
autenticidade dos documentos apresentados. 

 
 

Cidade (UF), __ de ____ de _______ 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome da empresa e do seu Representante Legal, com 
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).  
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 
 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

(Nome da Empresa) ..........................................................., Inscrito no CNPJ Nº 
.................................................................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) .............................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ................................... e do CPF Nº ................................, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
........................................................... 
Local e data 
 
............................................................................................ 

(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA E A EMPRESA 
........................................................ PARA A   
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO PARQUE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO 
ATIVIDADES PREVENTIVAS E CORRETIVAS. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, com sede à 

Praça João Afonso Cardoso, 404, centro, Gonçalves Dias – MA, adiante denominada 
CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 
..........................................., neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
.................................................................., CPF ............................. E C.I. nº 
.................................... SSP/MA adiante denominada CONTRATANTE e a 
empresa...................................... Estabelecida na ..................., adiante denominada 
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º ................................, neste ato 
representado pelo Sr. ................................................................., com fundamento 
na Lei n.º 8.666, de 21/06/93, no ..................... no Edital de CONCORRENCIA 
PÚBLICA nº 002/2023,  firmam o presente Contrato Administração de Empreitada, que 
passará a vigorar a partir de sua assinatura e será regido pelas cláusulas abaixo. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento registro de preço para o execução de 
serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do Município, incluindo 
atividades preventivas e corretivas, para atender as necessidades do Município, 
incluindo atividades preventivas e corretivas de acordo com as especificações do 
projeto básico da Tomada de Preços n° 001/2023, que passa a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 
 
CLAUSULA SEGUNDA DA FORMA E REGIME DE EXECUÇAO 
 
A obra objeto deste contrato será executada na forma de execução indireta no regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
 
O valor para a execução dos serviços e de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX).  
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES: 
 
4.1 A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da 
assinatura deste juntamente com a ordem de serviço por 24(vinte e quatro) meses. 
 
4.2 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇAO ORQAMENTARIA 
 
A despesa decorrente da execução do objeto deste Contrato ocorrera a conta de 
recursos específicos, consignados com a seguinte descrição: 
 
Orgão .............................. 23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias 
Unidade Orçamentária ....  23.10 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 
25.752.0004.2.024...........  Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 
3.3.90.39.00.....................  Outros Serv.  de Terceiro Pessoa Jurídica 
 
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado parceladamente, de acordo com o percentual de serviços 
previstos no Cronograma Físico-Financeiro e executados pela CONTRATADA, definidos 
no Boletim de Execução, devidamente auferidos e atestados pela CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Primeiro - Juntamente com a planilha de medição, a CONTRATADA deverá 
apresentar memória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso 
tenha havido algum atraso no curso da obra. 
 
Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado mediante transferência bancaria na 
Conta Corrente em favor da CONTRATADA, valendo o recibo de transferência como 
prova de quitação. 
 
Parágrafo Terceiro - O prazo para pagamento do percentual de serviços previstos no 
Cronograma Físico-Financeiro executado pela CONTRATADA, não será superior a 30 
(trinta) dias, conta- dos a partir da apresentação da fatura a CONTRATANTE, 
devidamente conferida e atestada. 
 
Parágrafo Quarto - Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de 
Administração, conforme as solicitações e execução dos serviços. 
 
CLAUSULA SETIMA – DOS SERVIÇOS 
 
7.1 O presente instrumento considera a prestação de serviços no Sistema de 
Iluminação Pública de Gonçalves Dias que atualmente é composto das seguintes 
características: 
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Tipo Potência (W) 

Fluorescente PL 15 

Fluorescente PL 20 

Fluorescente PL 25 

Fluorescente PL 30 

Fluorescente PL 34 

Fluorescente PL 36 

Fluorescente PL 40 

Fluorescente PL 44 

Fluorescente PL 45 

Fluorescente PL 46 

Fluorescente PL 50 

Fluorescente PL 59 

Halógenas 150 

Halógenas 300 

Halógenas 400 

Halógenas 500 

Halógenas 60 

incandescentes 150 

Incandescentes 40 

Led 10 

Led 100 

Led 12 

Led 13,5 

Led 140 

Led 15 

Led 150 

Led 160 

Led 20 

Led 180 

Led 200 

Led 30 

Led 210 

Led 25 

Led 3 

Led 80 

Led 30 

Led 4,5 

Led 5 

Led 50 

Led 6 

Led 58 
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Led 60 

Led 65 

Led 9 

Led 90 

Mercúrio 125 

Mercúrio 250 

Mercúrio 400 

Mercúrio 80 

Metálica 100 

Metálica 1000 

Metálica 150 

Metálica 250 

Metálica 400 

Metálica 70 

Mista 150 

Mista 160 

Mista 250 

Mista 500 

Sódio 100 

Sódio 1000 

Sódio 150 

Sódio 250 

Sódio 400 

Sódio 70 

 
7.2 Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos 
serviços. 
 
7.3 Garantia de funcionamento do Sistema de Iluminação Pública: Caberá à 
CONTRATADA a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema de Iluminação 
Pública do Município, ressalvadas as obrigações da PREFEITURA estabelecidas em 
Contrato. Sem desconsiderar outras funções necessárias ao correto desempenho do 
Sistema, a CONTRATADA deverá cumprir as seguintes atribuições: 
 
7.4 Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município; 
 
7.5 Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação 
Pública do Município  
 
7.6 Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 
 
7.7 Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 
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7.8 Consultoria à PREFEITURA no que se refere à fixação das políticas de ação, tendo 
em vista a realização dos objetivos dos serviços públicos objeto desta contratação, 
com a elaboração de estudos e a prestação de assessoria técnica para implantação 
das políticas referentes à iluminação pública do Município; 
 
7.9 Criação de um sistema de atendimento ao público (Call Center), com a 
implantação, manutenção e operação de serviço telefônico, gratuito, durante as 24 
horas do dia, pelo qual se fará o gerenciamento de pedidos e reclamações, do 
andamento dos processos de atendimento e retorno desses pedidos, mediante 
registro informatizado de chamadas, inclusive via internet implantando-o em até 120 
(cento e vinte) dias a partir da assinatura do Contrato; 
 
7.10 Acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para tratar 
de assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública do Município. 
 
7.11 Gerenciamento do uso da Energia Elétrica: A CONTRATADA assumirá junto à 
PREFEITURA a responsabilidade pelo gerenciamento da energia consumida no Sistema 
de Iluminação Pública, cumprindo-lhe desenvolver ações contínuas EFICIENTIZAÇÃO 
que possibilitem redução do consumo de energia deste Sistema sem comprometer a 
qualidade da iluminação através de ações autossustentáveis para economia de 
energia, bem como realizar o acompanhamento, verificação, controle e apuração, por 
circuito medido, rua, localidade e região administrativa, da energia elétrica consumida 
no Sistema de Iluminação Pública do Município, para  efeito de supervisão pela 
PREFEITURA. 
 
7.12 Operação e Manutenção das Instalações de IP: A manutenção tem por objetivo 
atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Anexo através de ações 
preventivas e corretivas com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos 
que se façam necessários. Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA 
a realização das seguintes atividades: 
 
7.13 Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e 
com identidade visual própria, associada à identidade da PREFEITURA, de modo a 
evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública 
do Município esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da PREFEITURA; 
 
7.14 Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do Município, 
atualizando seus dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer 
natureza no Sistema; 
 
7.15 Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos 
previstos; 
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7.16 Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de 
emergência; 
 
7.17 Realizar rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento 
do Sistema de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de 
comando, de acordo com estatísticas de falhas e metodologias de análise fornecidas 
por sistema informatizado de gerenciamento do Sistema de iluminação pública; 
 
7.18 Realizar a manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as obrigações de 
resultado, quanto a: 
 
e. garantia de funcionamento; 
f. garantia do nível de iluminamento; 
g. garantia de disponibilidade do Sistema; 
h. garantia de excelência no aspecto visual e estético. 
 
7.19 Realizar, na manutenção, a substituição dos equipamentos de iluminação pública, 
durante os doze meses, de acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 10% (dez 
por cento) das lâmpadas; 8% (oito por cento) dos relés fotoelétricos; 4% (quatro por 
cento) dos reatores, cabos de interligação e conexões; 
 
7.20 Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação e comando 
em rotinas periódicas, de forma que os indicadores de qualidade sejam cumpridos. 
 
7.21 A CONTRATADA deverá se mobilizar para o início das atividades contratuais 
dentro de um prazo máximo de 30 dias contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço para início das atividades, pelo menos executando as atividades. 
 
7.22 Controle visual das Instalações: A CONTRATADA efetuará de maneira sistemática 
um controle visual das instalações, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o 
objetivo de detectar as panes visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública 
e o estado de conservação do Sistema. 
 
7.23 Esse controle será efetuado a cada 30 (trinta) dias úteis, sendo registradas no 
sistema informatizado especialista de gerenciamento de Sistemas de iluminação 
pública as panes detectadas. As correções das panes deverão ser feitas dentro dos 
prazos especificados neste Anexo. 
 
7.24 Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os 
defeitos de acordo com os prazos fixados neste Anexo, exceto quando da ocorrência 
de situações excepcionais de Força Maior previstas em Lei e neste Anexo. 
 
7.25 No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar a 
PREFEITURA, por escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentar, com as 
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respectivas justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execução das 
intervenções que se façam necessárias. 
 
7.26 Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: 
A CONTRA- TADA deverá implantar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato, um sistema informatizado que permita o gerenciamento do 
Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, quantitativo, qualitativo, 
operacional, vinculando cada ponto luminoso a número de identificação (código). 
 
7.27 A CONTRATADA deverá instalar nas dependências da PREFEITURA, em local a 
ser posteriormente definido, pelo menos 01 microcomputador, composto dos 
programas e equipa- mentos de informática necessários ao acompanhamento das 
atividades deste Contrato; 
 
7.28 A implantação do sistema deverá acontecer em até 60 (sessenta) dias contados 
da assinatura do Contrato, em uma base da CONTRATADA, e os microcomputadores 
para consulta ao Sistema deverão ser instalados no mesmo prazo, contado da 
definição do local por parte da PREFEITURA. 
 
7.29 O cadastramento detalhado do Sistema de iluminação pública deverá ser 
implantado neste sistema informatizado, na medida de sua realização, tendo como 
referência inicial a base de dados da PREFEITURA; 
 
7.30 O sistema informatizado deve ser constituído de um conjunto de programas 
destinados a controlar e gerenciar todas as atividades inerentes ao funcionamento do 
Sistema de Iluminação Pública, devendo o mesmo contemplar, no mínimo, as funções 
descritas nos subi- tens a seguir: 
 
7.31 Cadastro: Programa de computador que permita realizar o cadastro em campo e 
sua transferência para uma base de dados, de todos os equipamentos e materiais do 
Sistema de Iluminação Pública, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, braços, 
associando-os aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro georreferenciado 
de equipamentos de iluminação, de acordo com setores (bairros) da Cidade, ruas, 
circuitos medidos e codificando cada ponto de iluminação pública com um número 
exclusivo; 
 
7.32 A identificação (identidade do ponto): Definição de um número sequencial que 
identifique cada ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao 
equipamento de medição do consumo de energia quando o mesmo; 
 
7.33 Relatórios Gerenciais do Sistema: O sistema deverá oferecer relatórios gerenciais 
que permitam facilitar a operação e a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, 
a inspeção noturna para verificação de lâmpadas apagadas, o gerenciamento de 
energia e o controle de qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, 
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também, os aspectos de patrimônio (acervos). Deverá ter, ainda, flexibilidade sufi- 
ciente para o desenvolvimento de outros relatórios que a PREFEITURA julgue 
necessários, sem que isto lhe represente qualquer ônus adicional; 
 
7.34 Gestão e Controle de Energia Elétrica: O sistema deve permitir a simulação da 
conta mensal de energia da Cidade com base no número de pontos cadastrados, 
emitir relatórios da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (em Reais) 
por circuito medido, bairro, logradouro ou por Regiões Administrativas do Município; 
 
7.35 Gerenciamento da Operação e Manutenção do Sistema: O sistema deverá possuir 
um módulo de operação e manutenção que permita emitir e controlar todas as 
atividades de manutenção, tanto corretiva como preventiva. Deve ainda permitir o 
registro, acompanhamento e controle de todas as reclamações e intervenções 
realizadas, devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a 
identificação da equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios 
gerenciais com análise estatística. Este programa deve também permitir o 
acompanhamento das reclamações em um sistema “call-center” com ligação gratuita 
pelo usuário, bem como interface para consultas e reclamações via internet. 
 
7.36 Inventario e cadastramento do banco de dados no software de gestão do 
Sistema de Iluminação Pública: A CONTRATADA irá receber da CONTRATANTE uma 
Base de Dados contendo todos os Pontos Luminosos cadastrados e georreferenciados 
na dada da emissão da Ordem de Início das atividades. A CONTRATADA deverá 
consolidar esta BD em seu sistema, num prazo máximo de 30 (trinta) dias. A partir daí 
deverá manter atualizado o sistema através do inventário e cadastramento de todos 
os novos pontos do Sistema de Iluminação Pública do Município, com as informações 
complementares que se fizerem necessárias à sua configuração final, num sistema 
informatizado especialista para Sistemas de Iluminação Pública da CONTRATADA. 
Nessa configuração, tomar-se-á, como parâmetros fundamentais do cadastro, a 
numeração e a caracterização do ponto luminoso no endereço onde o mesmo está 
instalado, observando o seguinte: 
 
7.37 A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos 
equipamentos que o compõem, registrado no Sistema informatizado especialista, com 
as seguintes informações, no mínimo: 
 
l. Bairro; 
m. Número do Logradouro 
n. Nome do Logradouro 
o. Comprimento do braço; 
p. Número do ponto luminoso; 
q. Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea); 
r. Transformador (código, número de fases e potência para os circuitos medidos); 
s. Tipo da luminária; 
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t. Lâmpada (tipo e potência); 
u. Características do reator associado; 
v. Características dos acessórios do ponto luminoso. 
 
7.38 A numeração correspondente à identificação física do ponto luminoso será feita 
pela CON- TRATADA com a implantação de placa numerada de identificação em cada 
local - poste, base ou parede - onde estejam instalados os pontos de iluminação, 
segundo critérios de numeração previamente acordados entre a CONTRATADA e a 
PREFEITURA; 
 
7.39 A placa de identificação deve ser em alumínio, dimensões de 100 x 70 x 1 mm de 
espessura e os dígitos da numeração com 5mm de espessura. A numeração deve ser 
impressa em adesivo plotado de 90mm x 60mm. A sua fixação deve ser nos braços 
das luminárias por meio de braçadeiras de nylon 280mm x 4,7mm x 1,2mm. 
 
7.40 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as 
atividades a eles concernentes, relativos ao Funcionamento do Sistema de Iluminação 
Pública executado como disposto, será calculada, a cada mês, pela multiplicação do 
preço unitário por ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, conforme O item 1 e 
seus subitens Planilha de Preços Unitários pelo número total de pontos luminosos 
existentes no Sistema de Iluminação Pública do Município no mês de referência da  
medição. 
 
7.41 Serviços de modernização, ampliação e eficiência energética: Caberá à 
CONTRATADA realizar as obras e serviços relativos ao melhoramento e ampliação do 
Sistema de Iluminação Pública do Município, atendendo todas as exigências requeridas 
em programa ou projeto específico conduzido pela PREFEITURA, sob as diretrizes dos 
seguintes critérios e procedimentos: 
 
7.42 Os trabalhos de melhoramento e ampliação serão, de forma geral, executados 
em regime de empreitada integral ("turn key"), podendo, a critério da PREFEITURA, 
ser excepcionalidade a aplicação de materiais e equipamentos adquiridos por esta. Em 
qualquer caso, devem ser precedidos de projeto executivo com memória de cálculo, 
estudo luminotécnico para prévia análise da contratante, da CONTRATADA e de 
orçamento, elaborado de acordo com valores unitários constantes na Planilha de 
Preços Unitários. 
 
7.43 O projeto de iluminação pública deverá ter abordagem de engenharia elétrica, 
porém é importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes à uma adequada iluminação da cidade. 
 
7.44 Deverá considerar o papel de embelezamento dos espaços públicos e valorização 
de seus atrativos, propiciando, ainda, sua utilização noturna em atividades de 
comércio, cultura, entretenimento, lazer e outras, predisposto a melhorar o ambiente 
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urbana e promover a interação e inclusão social. Dessa forma, faz necessário levar em 
consideração planejamento urbano físico-territorial. 
 
7.45 O preço final de cada obra será obtido pela multiplicação dos preços unitários da 
planilha de que trata o item acima pelas quantidades dos respectivos serviços a serem 
realizados; 
 
7.46 Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da 
Fiscalização, a PREFEITURA formalizará a autorização para início da execução das 
obras; 
 
7.47 O projeto será objeto de análise e passível de veto pela PREFEITURA, para o que 
será franqueado acesso à Fiscalização, e deverá observar às normas urbanísticas e 
ambientais determinadas pelos órgãos competentes. A análise do projeto pela 
Fiscalização não exime a CONTRATADA da responsabilidade, que é só sua, para que 
sejam atingidos os índices mínimos de qualidade estabelecidos; 
 
7.48 O projeto deverá atender, também, os seguintes requisitos técnicos: 
 
7.49 Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 
 
7.50 Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto 
urbanístico exija mais de um modelo; 
 
7.51 Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não 
compro- metam a estética urbanística do logradouro; 
 
7.52 Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica; 
 
7.53 3Implantar sempre circuito independente para iluminação pública. 
 
7.54 É direito da PREFEITURA recusar qualquer tipo de material ou equipamento que 
esteja sendo indicado no projeto e que não atenda às especificações definidas neste 
Anexo, sem que com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido 
no Contrato; 
 
7.55 Na hipótese da excepcionalidade em que o fornecimento de materiais ou 
equipamentos seja realizado pela PREFEITURA, é direito da CONTRATADA recusar 
aqueles que não atendam as especificações definidas nos itens anteriores, cabendo à 
PREFEITURA promover a sua imediata substituição ou alterar a execução dos serviços 
para o regime de empreitada integral ("turn key"), com a revisão e a adequação do 
correspondente orçamento. Para evitar essa situação a PREFEITURA poderá, nas 
inspeções de recebimento dos materiais e equipamentos adquiri- dos utilizar-se dos 
serviços de engenharia da CONTRATADA; 
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7.56 Após a CONTRATADA proceder à implantação dos melhoramentos e antes 
mesmo da inauguração da obra, serão realizadas conjuntamente pelas equipes da 
CONTRATADA e Fiscalização da PREFEITURA, as medições dos índices de 
iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação, conforme 
orientação da Norma ABNT NBR-5111, de modo a comprovar o atendimento das 
condições estabelecidas no projeto; 
 
7.57 A CONTRATADA é a única responsável pelo atendimento aos níveis de 
iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação, estando obrigada a 
revisar todo o trabalho realizado de modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for 
necessário, todo o projeto e implantação, sem nenhum ônus para a PREFEITURA. 
 
7.58 Abalroamento de Postes, Vandalismo e Roubo de Cabos: Caberá à CONTRATADA 
realizar a recuperação de instalações do Sistema de iluminação pública do Município, 
que forem afetadas por atividades desta natureza, sob as diretrizes dos seguintes 
critérios e procedimentos: 
 
7.59 Os trabalhos devem ser precedidos de perícia técnica promovida pela própria 
CONTRATADA para determinar a extensão dos danos, bem como a necessidade ou 
não de substituições de materiais e sujeita a aprovação da PREFEITURA; 
 
7.60 Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização da PREFEITURA 
a descrição da ocorrência (croquis do local do abalroamento, extensão da ocorrência 
do roubo de cabos e do vandalismo, etc), acompanhado do orçamento com a 
discriminação dos materiais e mão-de-obra utilizados dos serviços relativos à 
substituição dos elementos danificados, juntamente com o recibo da entrega destes à 
PREFEITURA; 
 
7.61 O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na 
tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
7.62 Outros Serviços Técnicos Especializados: Com relação a outros serviços técnicos 
especializados, a CONTRATADA executará. 
 
7.63 Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, 
serviços de engenharia ligados a iluminação em geral, consultorias, projetos e 
assistência técnica, bem como operações de Fiscalização de obras. Tais serviços serão 
oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e terão seus orçamentos 
elaborados, negociados e aprovados junto à Fiscalização da PREFEITURA. 
 
7.64 O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na tabela de Planilha de Preços Unitários. 
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7.65 Serviços de Iluminação Artística de Realce: A CONTRATADA executará a pedido 
da PREFEI TURA, serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, 
monumentos, outros imóveis e espaços públicos. Caberá à CONTRATADA realizar os 
serviços, atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico 
conduzido pela PREFEITURA, sob as diretrizes dos seguintes critérios e 
procedimentos: 
 
7.66 Os serviços deverão observar as indicações do Plano Diretor de Iluminação 
Pública vigente, e contemplar planos de luz (realces), projetos conceituais estáticos e 
dinâmicos de iluminação artística com simulação informatizada, projetos executivos, 
supervisão, montagem, regulagem e assistência técnica; 
 
7.67 Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e 
terão seus orçamentos elaborados, negociados e aprovados junto à Fiscalização da 
PREFEITURA; 
 
7.68 O projeto de iluminação pública deverá ter abordagem de engenharia elétrica, 
porém é importante que também aborde questões urbanísticas, ambientais, estéticas, 
psicológicas etc., obrigatoriamente inerentes á uma adequada iluminação da cidade. 
 
7.69 Deverá considerar o papel de embelezamento dos espaços públicos e valorização 
de seus atrativos, propiciando, ainda, sua utilização noturna em atividades de 
comércio, cultura, entretenimento, lazer e outras, predisposto a melhorar o ambiente 
urbana e promover a interação e inclusão social. Dessa forma, faz necessário levar em 
consideração planejamento urbano físico-territorial. 
 
7.70 O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na tabela de Planilha de Preços Unitários. 
 
7.71 Eficientização Energética: Para consolidar os esforços do Município para 
promover o uso eficiente da energia elétrica na iluminação pública, dessa forma para 
demonstrar a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência 
energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se maximizar 
os benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a 
transformação do mercado de eficiência energética. 
 
7.72 Cadastro e Levantamento de ativos do sistema de iluminação pública: Caberá a 
CONTRATANTE a emitir uma autorização de serviço para CONTRATADA para executar 
os serviços de levantamento georreferenciado e emplaque amento físico do sistema de 
iluminação pública no Município, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
após a emissão da Autorização do Serviço para execução. 
 
7.73 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as 
atividades a eles concernentes, relativos Atualização do Cadastro Georreferenciado do 
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Sistema de Iluminação Pública no Município com aplicação de plaqueta de 
identificação, será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por 
ponto luminoso proposto pela CONTRA- TADA, conforme – Planilha de Preços 
Unitários pelo número total de pontos luminosos efetivamente cadastrados no Sistema 
de Iluminação Pública do Município no mês de referência da medição. 
 
7.74 Administração, armazenamento, controle e destinação dos materiais retirados de 
campo. 
 
7.75 Todo material ou equipamento retirado do sistema de IP do município, em 
decorrência da execução de obras de melhoria e/ou eficientização deverá ser alvo de 
triagem, classificação, armazenamento temporário, e destinação final pela 
CONTRATADA sem ônus para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências 
legais da legislação ambiental vigente. 
 
7.76 Os resíduos gerados pela execução de serviços de melhoria e/ou eficientização 
deverão ser classificados, tratados e destinados conforme definido nos itens abaixo: 
 
7.77 Da definição: Equipamento retirado do sistema de IP que se apresente em bom 
estado de conservação, permitindo a reutilização em outra localidade sem que haja 
prejuízo técnico e/ou estético do novo local da sua aplicação, devidamente catalogado 
sua saída e reentrada no Parque de Iluminação Pública (Obra de saída e Obra de 
entrada). 
 
7.78 Do tratamento: Devem ser desmontados, inventariados e estocados em local 
apropriado e emitido relatório mensal ao Município informando o quantitativo 
disponível para reutilização. 
 
7.79 Da reutilização: A reposição de componentes depreciados (lâmpadas, reatores, 
refratores, etc.) para que se viabilize a reutilização destes equipamentos, bem como a 
mão de obra de instalação destes equipamentos salvados deverá ser alvo de 
orçamento especifico com base nos itens constantes na Planilha de Preços Unitários 
deste edital. 
 
7.80 Materiais Sucata. 
 
7.80.1 Da definição: Equipamento/material retirado do sistema de IP que não se 
apresente em bom estado de conservação, não garanta a excelência técnica e/ou 
estética do novo local da sua aplicação ou não esteja de acordo com as especificações 
técnicas mínimas dispostas neste edital. 
 
7.80.2 Do tratamento: O Equipamento/material sucata deverá ser triado e classificado. 
Após classificação, a sucata deverá ser armazenada. A CONTRATADA emitirá um 
relatório mensal ao Município informando quantitativo disponível para ser leiloado ou 
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descartado. Todo o trâmite administrativo para condução do processo de leilão dos 
materiais sucata de propriedade do Município será conduzido pelo Departamento 
Administrativo e Financeiro da SINFRA. As lâmpadas queimadas deverão ser 
encaminhadas para descontaminação e destinação final pela CONTRATADA sem ônus 
para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências legais da legislação 
ambiental vigente. Para as demais sucatas, que não necessitam de descontaminação, 
fica a CONTRATADA responsável somente pela guarda, armazenamento e entrega dos 
materiais ao arrematante com acompanhamento e atesto de preposto da SINFRA. 
 
7.81 Do prazo de armazenamento: Caberá a CONTRATADA manter registro da data de 
armazenamento destes à guarda sem ônus para o Município dentre um período de 01 
(um) ano. Até que o mesmo realize leilão do referido material. 
 
7.82 Resíduos perigosos Classe I 
 
7.82.1 Da definição: Todo resíduo que apresente riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais, em função de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, contaminação etc. Na 
atividade de obras e manutenção de iluminação pública especificam-se as lâmpadas 
que contém mercúrio e outros elementos químicos na sua composição. 
 
7.83 Do tratamento: Todas as lâmpadas retiradas do sistema de iluminação pública do 
Município deverão ser armazenadas, transportadas, descontaminadas e descartadas 
junto a empresa especializada do setor que atenta a todos os requisitos legais da 
legislação ambiental vigente sem ônus adicional para o Município. A comprovação da 
correta destinação final destes resíduos se dará através da emissão de certificado de 
descontaminação e destinação final dos resíduos emitido por empresa credenciada e 
autorizada pelos órgãos ambientais para realização de tal serviço. 
 
CLAUSULA OITAVA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES 
FINANCEIRAS E DESCONTOS 
 
8.1 ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
8.1.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, 
o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se 
referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– 
IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência 
a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
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8.2 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
 
8.2.1 No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser   
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do 
efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante 
aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência 
a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
 
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
 
9.1 Além das obrigações descritas no termo e das demais, anteriormente, são 
obrigações da CONTRATADA: 
 
9.1.1 Manter registro em meio magnético indicando com precisão, os pedidos de 
intervenção no Sistema de Iluminação Pública. A cada mês, a CONTRATADA deverá 
entregar a Fiscalização da PREFEITURA um relatório do registro das panes, que será 
assinado pelas duas partes, informando: 
 
➢ data e a hora do pedido de intervenção; 
➢ nome das pessoas que transmitiram e receberam a chamada; 
➢ endereço, rua e número da pane; 
➢ data e a hora da realização do conserto. 
 
9.2 Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição da Fiscalização da 
PREFEITURA, que poderá realizar a verificação dos controles a qualquer momento. 
 
9.3 CONTRATADA deverá buscar ao longo do Contrato, colocar as instalações 
recebidas por ela, em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Para isto a 
CONTRATADA deverá propor à PREFEITURA, um programa de ação para adequação 
das instalações às normas vigentes. 
 
9.4 Quando tais ações exigirem melhoramentos ou expansão do sistema, com 
investimentos adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e 
negociados com a Fiscalização da PREFEITURA para a sua implantação. 
 
9.5 Promover a renovação, modernização e permanente manutenção dos 
equipamentos integrantes do Sistema de Iluminação Pública do Município. 
 



 ESTADO DO MARANHÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS 
 

CNPJ: 06.314.827/0001-56 
 

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO 
 

Juntos no caminho da mudança

Prefeitura

Gonçalves

D as

Praça João Afonso Cardoso, 404 - Centro - Gonçalves Dias-MA - CEP 65775-000

Fone (99) 3562 1919 - CNPJ 06.314.827/ 0001-56E mail: goncalves_dias@famem.org.br - 

9.6 Promover, dentro do processo de operação e manutenção das instalações, a 
substituição de materiais e equipamentos para elidir todas as degradações ou 
deteriorações parciais ou completas das instalações ou de seus componentes do 
Sistema de Iluminação Pública do Município, que terceiros identificados ou não 
venham a causar, com danos diretos ou indiretos, atos de vandalismo ou outros 
acontecimentos; 
 
9.7 Realizar, no prazo de três meses, após a assinatura deste Contrato com a 
PREFEITURA, auditoria e avaliação do Sistema de Iluminação Pública, apresentando 
por escrito, as considerações que entender necessárias visando a assegurar o seu 
perfeito funcionamento. 
 
9.8 Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do 
Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme estabelecido neste Contrato; 
 
9.9 Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente 
com os usuários do Sistema. 
 
9.10 Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas neste 
Anexo, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os 
compromissos pelos resultados programados em consonância com os custos 
estimados, respeitando as normas legais que regulam sua atuação. 
 
9.11 Assumir todos os ônus decorrentes de falhas, omissões, defeitos de instalação e 
prejuízo outros derivados da má execução do Contrato. 
 
9.12 Fornece e Implantar sistemas informatizados que possibilitem o 
acompanhamento da gestão do patrimônio do Sistema e que permitam verificar a 
coerência dos dados informados nos relatórios. 
 
9.13 Antes da execução de qualquer obra, a contratada deverá apresentar os projetos 
executivos com memória de cálculo, orçamento de acordo com a planilha 
orçamentária presente no projeto básico e estudo luminotécnico para prévia análise da 
contratante. Quando necessário, os projetos serão submetidos à concessionária 
distribuidora de energia local, ficando a contratada responsável pela aprovação do 
projeto. 
 
9.14 Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 
 
9.15 Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 
 
9.16 Manter atendimento telefônico das reclamações, em qualquer circunstância. 
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9.17 Aceitar as indicações de prioridade por parte da PREFEITURA, na execução das 
obras e serviço, compatíveis com este Contrato, de modernização, ampliação e 
renovação do Sistema. 
 
9.18 Assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do Contrato, 
independentemente da existência de culpa ou dolo por parte da CONTRATADA, salvo 
se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da 
PREFEITURA ou da pessoa que sofreu o dano. 
 
9.19 Assegurar à PREFEITURA o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos 
serviços contratados, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de 
qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto 
neste Anexo. 
 
9.20 Atender consulta sobre modificações que a PREFEITURA pretenda executar nas 
instalações de iluminação pública, informando se a realização dessas modificações é 
compatível com os compromissos assumidos pela CONTRATADA, neste Contrato, 
quais as eventuais incidências financeiras, devidamente justificadas, que resultarão 
para a PREFEITURA, bem como eventuais consequências relativas à aplicação dos 
dispositivos do presente Contrato. 
 
9.21 Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a 
execução de obras que possam ser objeto de questionamentos sob o ponto de vista 
do tombamento da cidade ou de motivação ambiental, antes da execução dos serviços 
contratados 
 
9.22 Manter no território de Gonçalves Dias instalações e infraestrutura mínima 
suficientes para atender e desempenhar todos os serviços do Objeto desta licitação, 
devendo atender as seguintes condições: 
 
9.22.1 Estrutura, Veículos e Corpo Técnico Mínimo 
Imóveis: 
 
e) Escritório  
f) Almoxarifado  
 
Veículos 
 
g) 1 veículos equipados com cesto aéreo de alcance até 15m; 
h) 1 veículo equipado com guindauto (munck); 
i) 1 veículos pequenos para transporte de pessoas. 
 
Pessoal: 
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m) 1 Engenheiro Eletricista 
n) 1 Auxiliar de Estoque 
o) 1 Atendente de Call-Center 
p) 1 Assistente Administrativo 
q) 1 Eletrotécnico 
r) 2 Eletricistas 
 
9.23 A empresa vencedora deverá em 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço 
para apresentar formalmente a lista dos funcionários com suas respectivas funções a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
CLAUSULA DECIMA - DA HABILITAÇÃO  

 
10.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

 
11.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 
integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública do Município, tais como: 
catálogos, manuais de operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas 
fichários, necessários a execução do Contrato. 
 
11.2 Indicar, através de documento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico 
com amplos conhecimentos sobre o objeto do Contrato, com delegação para 
representá-lo, quando de seu impedimento eventual, nas obrigações contratuais. 
 
11.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais 
que estiverem sob o controle da PREFEITURA, onde se encontrem instalados os 
equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 
 
11.4 Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de que 
realizem consulta à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
antes de manifestarem sua concordância e formalizarem autorização sobre projetos de 
engenharia ou arquitetônicos, que possam dificultar a execução dos serviços 
contratados. 
 
11.5 Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução 
dos serviços contratados. 
 
11.6 Executar todos os serviços de distribuição de energia elétrica que lhe compete e 
não à CONTRATADA, necessários ao bom cumprimento do Contrato. 
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11.7 Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram 
desencontros com os desenvolvi- dos pela CONTRATADA, informando esta da 
necessidade de rever a sua programação, quando for o caso. 
 
11.8 Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos 
limites contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 
 
11.9 Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem 
consultar a CONTRATADA. 
 
11.10 Informar a CONTRATADA das informações que lhe chegarem sobre qualquer 
mau funcionamento no Sistema. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO  
 

12.1 DO FORNECIMENTO de peças: o fornecimento de peças para a realização dos 
serviços deverá obedecer aos itens que estão dispostos no Termo de Referência, o 
qual deverá ser entregue de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 08:00 
as 18:00 horas, conforme solicitações da Contratante. 
 

12.2 DOS SERVIÇOS: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de toda rede 
da iluminação pública na sede e zona rural, serão executados em dias úteis de 
segunda a sexta, das 08:00 ás 18:00, conforme solicitação da Secretaria Municipal. Os 
serviços necessários foram deste horário e em outros dias (sábado, domingo e/ou 
feriado) serão previamente acordados entre as partes. 
 

12.3 Os serviços serão executados na sede e zona rural do Município, o qual conforme 
se encontrem os equipamentos a serem manutenidos a contratada transportar estes 
equipamentos até sua sede para conserto e reparos, ficando sob sua responsabilidade 
o transporte e devolução, no prazo máximo de 02 (dois) dias. 
 
12.4 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, 
que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e 
assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 
 
12.5 Em caso de algum tipo de irregularidade verificada nos serviços, a Contratante 
não receberá os serviços, ficando a Contratada obrigada a executar os serviços 
novamente de forma satisfatória, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

 
12.6 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão 
de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir os serviços 
ou a totalidade dos serviços no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas 
penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por 
conta da empresa contratada. 
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12.7 No ato da entrega dos serviços/produtos, de posse da Nota de Empenho/Ordem 
de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da 
assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a 
conferência dos serviços entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário 
e o total dos mesmos.  
 
12.8 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos/serviços 
fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou 
incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos 
de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 
 
12.9 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, 
que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e 
assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 
 
12.10 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto 
pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 
 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 O não cumprimento das obrigações a serem assumidas em razão deste 
procedimento, sujeitará a licitante adjudicatária, garantida a prévia defesa, até no 
máximo   05 (cinco) dias úteis, às seguintes sanções: 
 
a. Advertência; 
 
b. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato; 
 
b.1) A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas em Lei. 
 
c. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
e. A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato no prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação; 
 
13.2  O atraso injustificado para o inicio dos serviços previstos no contrato sujeitará a 
licitante adjudicatária às seguintes multas: 
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a. 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia sobre o valor da etapa, se o atraso for 
inferior a 30 (trinta) dias corridos; 
 
b. 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do valor 
da etapa, se o atraso for inferior a 30 (trinta) dias corridos e for reincidente; 
 
c. 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa se o atraso for superior a 30 (trinta) 
dias; 
 
d. 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços quando houver o total 
inadimplemento da obrigação e se tratar da primeira rescisão contratual; 
e. 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços quando houver total 
inadimplemento da obrigação e a contratada já tenha dado causa à rescisão 
contratual nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. 
 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejara a sua rescisão, com as 
consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei n° 8.666/93. 
 
PARAGRAFO UNICO - A CONTRATANTE poderá rescindir este CONTRATO, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos 
seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do 
Projeto básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato; 
 
b) A lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilita a conclusão da 
obra, nos prazos estipulados; 
 
c) O atraso injustificado no início da obra; 
 
d) A paralisação da obra, sem justa causa e previa comunicação a CONTRATANTE; 
 
e) A subcontratação total do objeto contratado, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
 
f) O desatendimento das determinações da fiscalização do CONTRATO, assim como 
as de seus superiores; 
 
g) O cometimento reiterado de faltas na execução do CONTRATO anotadas pela 
Fiscalização da CONTRATANTE, na forma do § 1o do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 
 
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
i) A dissolução da sociedade CONTRATADA. 
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j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
CONTRATADA empresa, que prejudique a execução do CONTRATO; 
 
k) Razoes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE 
exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 
 
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DA 
FISCALIZAGAO 
 
A Gestão do Contrato deverá ser executada de acordo com as disposições contidas no 
artigo 67 da Lei Federal 8.666/1993. 
 
PARAGRAFO UNICO - O Gestor e o Fiscal do presente Contrato serão indicados por 
intermédio de Portaria da Secretaria de Infraestrutura - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GONÇALVES DIAS. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇAO 
 
Será permitida a SUBCONTRATAÇAO PARCIAL da obra de engenharia, com expressa 
anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS, limitada a 30% (trinta 
por cento) do prego global, sem prejuízo das responsabilidades da CONTRATADA, a 
qual caberá transmitir a subcontratada todos os elementos necessários a perfeita 
execução da obra de engenharia nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua 
execução.  
 
Parágrafo Primeiro - Somente será permitido o início da obra de engenharia por parte 
de empresa subcontratada, após previa aprovação da mesma pela Administração, 
mediante verificação do atendimento a todas as condições referentes a (s) 
subcontratada (s) exigidas no parágrafo seguinte. 
 
Parágrafo Segundo - Antes do início da execução da obra de engenharia por parte da 
subcontratada, a CONTRATADA deverá apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GONÇALVES DIAS por meio da Superintendente de Engenharia os documentos que 
comprovem a habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária 
a execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado. 
 
Parágrafo Terceiro - Poderão ser subcontratadas empresas sediadas nos locais de 
execução da obra, A CRITERIO DA EMPRESA CONTRATADA, desde que cumpram os 
requisitos constantes no parágrafo anterior. 
 
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL 
 
Aplicam-se a este Contrato as normas constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 
Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 7 de agosto 
de 2014 e demais normas pertinentes a espécie, vinculando-se ao Edital e anexos da 
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TOMADA DE PREÇOS de n.º 001/2023—CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES 
DIAS. 
 
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAÇAO 
 
A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial do Município - DOM, de 
conformidade com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/1993, 
correndo as despesas por conta da CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS COMUNICAÇOES 
 
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzira 
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, 
que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 
 
CLAUSULA VIGESIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
a. Auxiliado(a) pelo setor de Gestão de Contratos da Prefeitura Municipal de 
Gonçalves Dias, a fiscalização será exercida por servidor/comissão devidamente 
designado(a). 
 
b. Os itens adquiridos serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por 
servidor indicado pela Administração, observando-se o exato cumprimento de todas as 
cláusulas e condições decorrentes do instrumento de contratação, determinando, 
quando necessário, a regularização de falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da 
Lei 8.666/93. 
 
c. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a atestar a Fatura/Nota Fiscal, se, 
no ato da apresentação, o objeto não estiver de acordo com a descrição apresentada 
no Termo de Referência do Edital e amostra aceita. 
 
d. A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do Contrato, determinando o que for necessário, para 
regularização de falhas, defeitos e/ou substituição dos bens, no todo ou em parte, se 
for o caso. 
 
e. As ocorrências registradas pela fiscalização serão comunicadas à CONTRATADA, 
para imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento, mediante a abertura de processo administrativo, garantido o 
contraditório a ampla defesa. 
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO FORO 
 
E competente o foro da Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão para dirimir 
eventuais questões oriundas deste Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 
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03 (três) vias, para todos os fins de direito. 
 

Gonçalves Dias - MA, em  ............ de ......... de ....... 
 

____________________________________________________ 
CONTRATANTE 
 
_____________________________________________________ 
CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________________________ 
CPF: 
 
______________________________________ 
CPF                                                        
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ANEXO VII 

 
MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTA 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, 
apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo 
identificada: 
 
EMPRESA: .............................................................  
CNPJ ...................................................................... 
 

Documentos 
 

• RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
• RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 
• QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA: 
• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

• DECLARAÇÕES 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTA 
 

 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, 
apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo identificada: 
 
EMPRESA: .............................................................  
CNPJ ...................................................................... 
 

PROPOSTA 
 

• CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
• PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, 
VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES. 
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ANEXO VIII 

 
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
 
..............(nome / razão social).............., inscrita no CNPJ n.º ................................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..........................................., 
portador da Carteira de Identidade n.º .....................e do CPF n.º ..................., na 
Sessão Publica da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 . 
 
OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 
123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do 
tratamento ali previsto e DECLARA ser: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno 
Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da 
referida lei.  
 
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 
sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
 
Local e data: ____________________________________________________  
 
________________________________________  
Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa  

 
 
CARIMBO CNPJ: 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO 
 [PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]  

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023  
 
 

 

 [identificação completa do representante da licitante], representante 
devidamente constituído da empresa [identificação completa da licitante] declara, em 
atendimento à condição prevista no Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº 
001/2023  que o(a) Sr(a) ______________________________________________, 
portador(a) do CPF(MF) nº ______________________ e inscrito(a) no CREA ou 
CAU/___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como 
Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em 
apreço. 

 
Local e data 

 
__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
 
 
 
 
 
 

Observações: 
• Emitir em papel que identifique a licitante.  
• A licitante deverá apresentar uma via dentro do envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO X  
 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 [PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]  
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023  
 
  

[identificação completa do representante da licitante], como representante 
devidamente constituído de [identificação completa da licitante] doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no item _____ do Edital da Licitação 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a)  A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2023, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e 
que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
c)  Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2023 quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
d)  Que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da 
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto; 
 
e)  Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA antes da abertura oficial das propostas; e 
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f)  Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________, em __ de ________________ de ______ 
 

________________________________________________________________ 
[REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA] 

 
 
 
Observações: 

• Emitir em papel que identifique a licitante.  

• A licitante deverá apresentar uma via dentro do Envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


