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O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da 

Pregoeira, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo Nº 

011301/2018 de interesse da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será 

regida pela Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Municipal Nº 2.355/2005 e Lei Complementar Nº 

123/06 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E 

PLANILHAS NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.  

Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” no dia 13 de setembro 

de 2018 às 09h00min. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá 

ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório. A Abertura 

da Sessão inicial do Processo Licitatório acontecerá na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas, localizada na Praça Martiniano Maia – Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 - Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – 

CEP 42.700-000. 

 
1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações; 

1.2. Lei Federal Nº 10.520/02 e Alterações; 

1.3. Decreto Municipal Nº 2.355/2005; 

1.4. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações; 

1.5. Demais disposições contidas neste Edital. 

 
2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 

2.2. As despesas resultantes desta licitação correrão através da rubrica orçamentária: 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos  

Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso 

0800 2158 33903000 00 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 

ENVELOPES 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação, deverão 
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entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de Habilitação – 

(Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os 

seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

3.2. Os Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

Habilitação constantes do Edital, conforme Anexo I, sendo que a mesma deverá ser apresentada por fora do 

Envelope Nº 01 Proposta de Preços, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme 

item 04. 

3.3. As Propostas Preços deverão apresentar os requisitos a seguir, sob pena de desclassificação do licitante: 

3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, na falta do 

mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:  

a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;  

b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;  

c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;  

 

3.3.2. Quanto ao preço do serviço:  

a) Ser impresso em algarismo e por extenso;  

b) Para serviços, apresentar também planilha apartada com composição de preços unitários;  

c) Declaração de Inclusão de Impostos.  

 

3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais:  

a) Validade da Proposta;  

b) Dados Bancários;  

c) Declarações solicitadas neste Edital. 
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3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 8 – Documentação de Habilitação. 

 

3.5. Não poderão participar deste Pregão Presencial: 

a) Consórcio de empresas; 

b) Empresas que estão sob processo de falência. 

c) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

d) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

e) Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

3.6. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta; 

3.7. Toda e qualquer documentação emitida e apresentada pela empresa licitante deverá ser datada e assinada 

por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado; 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente como, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH (A CARTEIRA DE 

IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADAS EM CÓPIA 

AUTENTICADA); 

4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro 

instrumento de constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida, 

acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que comprove assinatura dos 

Sócios, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente; 

4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de poderes de 

representação específica; 
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4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados aos autos 

do Processo;  

4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada, por ocasião do 

credenciamento, declaração de que a licitante se enquadra nas previsões da Lei Complementar Nº 123/06, 

apresentando documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado; 

4.2.1. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei Complementar, 

caracterizará o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas e sanções 

correspondentes; 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo; 

4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1, 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia autenticada 

por Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 

Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas 

antes da abertura do Certame. 

 
5. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA OU À SUA 

EQUIPE DE APOIO DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO I SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO SUBITEM 3.2 DESTE EDITAL. 

5.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, 

sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura e 

desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo; 

5.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes; 

5.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste Edital; 

5.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"; 

5.5. Abertura dos envelopes A "Proposta de Preços" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

5.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das 

Propostas que estejam em consonância com o exigido; 

5.6.1. Na classificação das Propostas serão considerados, para fins de apuração do Menor Preço, os custos acessórios 

e encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado; 

5.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 

5.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço e todos os demais cujas Propostas 

de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do Menor Preço; 

5.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances 
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verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham sido os preços 

oferecidos, conforme determina o art. 4º, VIII e IX da Lei 10.520/02; 

5.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira; 

5.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se 

com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do Menor Preço, devendo o lance ofertado cobrir 

o de Menor Preço. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir o valor da Proposta escrita de Menor Preço. 

A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das Propostas, que definirá a sequência dos lances 

seguintes; 

5.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 5.8.1, quando convocado pela Pregoeira, 

será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das 

Propostas; 

5.8.3. Ordenamento das empresas por preço; 

5.8.4. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a Proposta escrita de Menor 

Preço e o valor estimado para a contratação; 

5.8.5. Haverá negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso, 

quando poderá ser feita contraproposta; 

5.8.6. A pregoeira fará análise da Proposta de Menor Preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e 

valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito; 

5.8.7. Abertura dos envelopes B "Documentos de habilitação" e verificação das condições de Habilitação do licitante 

que apresentar a Proposta de Menor Preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de 

classificação, caso o primeiro não atenda às exigências Editalícias, até a apuração de Proposta que corresponda ao 

exigido; 

5.8.8. Aclamação do licitante vencedor; 

5.8.9. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em 

todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de Habilitação remanescentes. 

5.8.10. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 

manifestação positiva nesse sentido; 

5.8.11. Adjudicação do objeto ao vencedor, se for o caso, na forma da lei; 

5.8.12. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 

licitantes; 

5.8.13. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos 

aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo 

licitante vencedor; 
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5.8.14. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas 

as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão 

exibidos ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 

 

6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

6.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, preferencialmente em 

papel timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, 

contendo preço unitário e global em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país (R$), com apenas duas 

(2) casas decimais, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e 

incluirá: 

a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente 

nacional com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos 

fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado: 

b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado sendo que em caso de divergência entre os valores 

expressos em algarismos numéricos e escritos, vigorará o valor por extenso: 

b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer outros 

acréscimos; 

b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado; 

c) Prazo de garantia contratual contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo; 

d) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 

Proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;  

e) Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser 

atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse das 

certidões em plena vigência; 

f) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e 

condições integrantes do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas, serem aplicadas 

todas as sanções cabíveis; 

g) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer 

título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais: 

6.2. Após a apresentação da Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Pregoeira. 
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6.4. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão 

Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste 

Edital;  

6.5. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, 

prevalecerão as da Proposta; 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 

que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

6.8. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição 

da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito Proposta definitiva e 

detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada; 

6.9. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s); 

6.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos no Edital e Anexos; 

7.2. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREÇO 

GLOBAL e procederá conforme descrito no item 5 e 6, vinculando-se ao disposto no instrumento convocatório, 

conforme determina o artigo 3º da Lei 8.666/93. 

7.5. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Preço 

e o valor estimado para a contratação; 

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 

8.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e 

Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 019/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 011301/2018 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

d) Decreto de Autorização, no caso 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.  

 
8.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeito de negativa 

com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 

d) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do domicílio ou 

sede da empresa; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de 

Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

h) Havendo alguma restrição na Comprovação da Regularidade Fiscal e trabalhista da Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado vencedor do Certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa; 

i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, 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. 

 

8.3. Documentos Complementares 

a) Anexo I – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

8.4.1. Comprovação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região sede 

da empresa, devidamente atualizado, no qual conste o (s) nome (s) de seu (s) responsável (eis) técnico (s).  

8.4.2. Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
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com o objeto da licitação através da apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado. Serão admitidos como compatíveis e comprobatórios os atestados que exibam as parcelas mais relevantes 

descritas abaixo. 

a) Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no parque Iluminação Pública com no mínimo 10.000 (dez mil) 

pontos. 

b) Execução de serviços de eficientização energética do parque de IP. 

c) Execução de serviços de cadastro de ponto de Iluminação Pública, com no mínimo 10.000 (dez mil) pontos. 

d) Execução de serviços de descarte dos materiais. 

e) Execução de serviços de iluminação de eventos. 

f) Execução de serviços de iluminação natalinos. 

g) Execução de serviços de implantação e operação de Software para Gestão completa do parque de Iluminação 

Pública, com no mínimo 10.000 (dez mil) pontos. 

h) Execução de serviços de instalação de luminárias com Tecnologia LED, com no mínimo 600 (seiscentas) luminárias. 

i) Execução de serviços de podas de árvores. 

8.4.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos 

envelopes, profissional de nível superior com formação em Engenharia Elétrica, cujo nome deverá constar na Certidão 

do CREA (ou outro devidamente reconhecido pelo CREA) detentor (res) de Responsabilidade Técnica  (enquanto 

responsável técnico da empresa licitante), acompanhado (s) do (s) CAT (s), emitido pelo CREA por execução dos 

serviços em características, quantidades e prazos semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância valor significativo do objeto da licitação. 

8.4.4. A comprovação de vinculação do (s) responsável (eis) técnico (s) ou de outro profissional devidamente 

reconhecido pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante, deve ser feita através da Certidão do CREA, 

Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço, com reconhecimento de firma somente em caso de dúvida da 

autenticidade da assinatura. 

8.4.5. Além dos profissionais detentores dos atestados, apresentar e comprovar, na forma estabelecida no item acima, 

que a empresa possui e estão vinculados em seu quadro, na data da entrega das propostas, os seguintes profissionais: 

a) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente habilitado pelo CREA. 

b) Engenheiro Civil, devidamente habilitado pelo CREA. 

c) Eletrotécnico, devidamente habilitado pelo CREA. 

8.4.6. Apresentar Declaração de Ciência, conforme Anexo VI, das dificuldades e dimensionamento dos dados 

necessários à apresentação da Proposta e execução dos serviços. A não verificação dessas dificuldades não poderá 

ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 

estabelecidos.  
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8.5. Qualificação Econômico-Financeira 

8.5.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão 

deverá ser de até 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 

8.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos deverão estar 

assinados pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da 

empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição do DHP (Declaração de 

Habilitação Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000; 

8.5.3.  A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, correspondente a R$ 969.745,72 (novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco 

reais e setenta e dois centavos). 

 

8.6. Será Inabilitado o licitante 

a) que não atender às condições deste Edital; 

b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e 

que enseje Inabilitação. 

8.7 Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório 

competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a apresentação 

dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame. 

 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma prescrita 

na Lei Nº 8.666/93, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente Pregão, 

protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de 

Administração, localizado na Avenida Santos Dumont, Km 2, Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia no horário de 

expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os seguintes documentos: Contrato Social e CNPJ da 

empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Impugnação; 

9.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do 

Certame; 

9.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 9.1, não será conhecido; 

9.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 
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9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, na 

data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

9.6. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de impugnação, para obter o retardamento do certame 

licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro 

em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, no 

horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e 

CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente, sendo 

que não serão aceitos via e-mail ou qualquer outro meio eletrônico;  

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito 

de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido 

o presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

10.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo 

licitante na Sessão Pública; 

10.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

10.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à Secretaria de 

Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03 

(dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para Parecer Jurídico; 

10.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará 

o procedimento licitatório. 

10.7. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em caráter de recurso, para obter o retardamento do certame 

licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 
11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS 

Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos serviços. 

11.1. Quanto ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA a responsabilidade 
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pelo funcionamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, 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: 

11.1.1. Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas; 

11.1.1.1. Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação Pública do Município de 

Lauro de Freitas; 

11.1.1.2.  Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 

11.1.1.3.  Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 

11.1.1.4. 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 de Lauro de Freitas; 

11.1.1.5. Criação de um sistema de atendimento ao público, com a implantação, manutenção e operação de serviço 

telefônico, gratuito, durante as 08 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, 

implantando - o em até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato; 

11.1.1.6. Em caso de solicitação formal, acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para 

tratar de assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas. 

11.1.1.7. 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 que possibilitem redução do consumo de 

energia deste Sistema através de ações auto-sustentáveis para economia de energia, bem como realizar o 

acompanhamento, verificação, controle e apuração, por circuito transformador, rua, localidade e região administrativa, 

da energia elétrica consumida no Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, para efeito de 

supervisão pela PREFEITURA. 

11.1.1.8. Operação e Manutenção das Instalações de IP: 

A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Termo de Referência 

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: 

11.1.1.9 Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com identidade visual 

própria, associada à identidade da PREFEITURA/SESP, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e 

preventiva do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas esteja sendo realizada pela 

CONTRATADA a serviço da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - SESP; 

11.1.1.10 Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do Município de Lauro de Freitas, atualizando 

seus dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no Sistema; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 019/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 011301/2018 

 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 

11.1.1.11 Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste Termo de 

Referência; 

11.1.1.12 Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de emergência, conforme 

estabelecido no subitem. 11.1.1.11 acima; 

11.1.1.13 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; 

11.1.1.14 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. 

 

11.1.1.15 Realizar, na manutenção, a troca dos equipamentos de iluminação pública, durante os dois primeiros anos, de 

acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 50% (cinquenta por cento) das lâmpadas; 25% (vinte e cinco por cento) 

dos relês fotoelétricos; 10% (dez por cento) dos reatores. 

11.1.1.16 Realizar a pintura de 100% luminárias instaladas na orla marítima; 

11.1.1.17 Realizar a pintura das luminárias cujo padrão de cor seja diferente do cinza; 

11.1.1.18 A CONTRATADA compromete-se a manter, caso solicitado pela CONTRATANTE, o estoque de materiais, 

equipamentos e veículos a serem utilizados na manutenção do sistema de iluminação do município, alocados nas 

instalações da SESP, inclusive com a liberação das equipes de trabalho diariamente partindo deste mesmo local, desde 

que o espaço disponível ofereça condições de segurança e de logística de forma que a condução dos trabalhos não seja 

comprometida. 

11.1.1.19 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. Manter no município de Lauro de Freitas uma base 

Operacional, inclusive, seus veículos, equipamentos e pessoal Técnico administrativo; 

11.1.1.20 Esse controle será efetuado a cada 15 (quinze) dias, sendo registradas em 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 Termo de Referência. 

11.1.1.21. Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os defeitos de acordo com os 

prazos fixados neste Termo de Referência, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de Força Maior 

previstas em Lei e neste Termo de Referência. 
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11.1.1.22. No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar a PREFEITURA, por escrito, avaliar o 

valor dos trabalhos a serem efetuados e apresentar o orçamento para a execução das intervenções que se fizerem 

necessário, com as respectivas justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execução das intervenções que se 

façam necessárias. 

11.1.1.23. Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: A CONTRATADA deverá 

implantar no prazo máximo de (60) sessenta dias após a assinatura do Contrato, um sistema informatizado que permita 

o gerenciamento via web do Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, quantitativo, qualitativo, operacional, 

vinculando cada ponto luminoso a um número de identificação (código). 

11.1.1.24. A CONTRATADA deverá instalar nas dependências da PREFEITURA, em local a ser posteriormente definido, 

pelo menos 01 (um) terminal de consulta, composto dos programas e equipamentos de informática (microcomputador e 

impressora) 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 o terminal 

(is) de consulta(s) ao Sistema deverão ser instalados no mesmo prazo, contado da definição do local por parte 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 subitens a seguir: 

11.1.1.25. Gestão do Cadastro: Programa de computador que permita realizar a operação e atualização do cadastro 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 de equipamentos de iluminação, de acordo com 

setores (bairros) da Cidade, ruas, transformadores de distribuição, no caso de circuitos medidos, e codificando cada 

ponto de iluminação pública com um número exclusivo; 

11.1.1.26. A identificação (identidade do ponto): Manutenção da mesma sequência numérica que atualmente identifica 

cada ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao equipamento de transformação da rede de distribuição 

da Concessionária (trato); 

11.1.1.27. 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 desenvolvimento de outros 

relatórios que a PREFEITURA julgue necessários, sem que isto lhe represente qualquer ônus adicional;  

11.1.1.28. 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 de Lauro de 

Freitas; 
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11.1.1.29. 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. 

11.1.1.30. Sustentabilidade Ambiental: A Contratada fará, dentro de seu Almoxarifado e às suas expensas, um pré- 

tratamento e acondicionamento dos materiais até a destinação final daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais 

e legislação complementar. 

a) Todas as lâmpadas de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por 

outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, 

credenciadas por Órgão Ambiental competente e também deverá ser emitido para a PMLF um Certificado de Destinação 

Final a cada remessa realizada. 

b) Além das lâmpadas da iluminação pública citadas acima, o município terá o direito de incluir no programa de 

descontam inação acima, uma cota mensal de 1.000 lâmpadas fluorescentes, oriundas de programas de coleta seletiva, 

sendo obrigatória a emissão do mesmo Certificado de Destinação Final para estes materiais. 

c) A Contratada compromete-se a apoiar as iniciativas do município no que se refere à sensibilização da população 

quanto à eventuais Campanhas de Sustentabilidade Ambiental realizada pelo DIP. 

11.1.1.31. Operação e Atualização do cadastro dos pontos luminosos do Sistema de Iluminação Pública: A 

CONTRATADA irá receber da PREFEITURA uma base de dados atualizada de todo o sistema de iluminação pública do 

Município. Ela deverá consolidar e preservar o cadastro de todos os pontos do Parque de Iluminação Pública do 

MUNICÍPIO, com as informações complementares que se fazerem necessárias à sua configuração final, num sistema 

informatizado especializado para parques de iluminação pública. 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 (código). 

11.1.1.32. 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 neste Termo de Referência será 

calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso conforme item "1" do Anexo I - Planilha 

de Preços Unitários PROPOSTOS pela CONTRATADA, pelo número total de pontos luminosos existentes no Sistema 

de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, no mês de referência da medição. Fica definido como ponto 

luminoso a unidade constituída por uma lâmpada e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 

11.2. Caberá à CONTRATADA realizar as obras e serviços do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro 
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de Freitas, atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico conduzido pela PREFEITURA, 

sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos 

11.2.1. Os trabalhos serão, de forma geral, executados em regime de empreitada integral, podendo, a critério da 

PREFEITURA, ser de forma excepcional a aplicação de materiais e equipamentos adquiridos por esta. Em qualquer 

caso, devem ser precedidos de projeto executivo da CONTRATADA e de orçamento, elaborado de acordo com valores 

unitários constantes na Planilha de Preços Unitários - Anexo I deste Termo de Referência; 

11.2.2. O preço final de cada serviço será obtido pela multiplicação dos preços unitários da PLANILHA PROPOSTA 

pela CONTRADADA pelas quantidades dos respectivos serviços a serem realizados; 

11.2.3. Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da Fiscalização, a PREFEITURA 

formalizará a autorização para início da execução do objeto licitado; 

11.2.4. 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 no Termo de Referência; 

11.2.5. O projeto deverá atender, também, os seguintes requisitos técnicos: 

11.2.6.  Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 

11.2.7. Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto urbanístico exija mais de um 

modelo; 

11.2.8. Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não comprometam a estética 

urbanística do logradouro; 

11.2.9.  Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede; 

11.2.10.  Implantar, desde que aplicável, circuito independente para iluminação pública. 

11.2.11. É direito de a PREFEITURA recusar qualquer tipo de material ou equipamento que esteja sendo indicado no 

projeto e que não atenda às especificações definidas no Termo de Referência, sem que com isso tenha que pagar 

qualquer valor adicional ao já estabelecido no Contrato; 

11.2.12. 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; 

11.2.13. Após a CONTRATADA proceder à implantação e antes mesmo da entrega do objeto licitado, serão realizadas 

conjuntamente pelas equipes da CONTRATADA e Fiscalização da PREFEITURA, as medições dos índices de 
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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; 

11.2.14. 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. 

11.3. Abalroamento de Postes exclusivos de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA realizar a 

recuperação de instalações do Sistema de iluminação pública do Município de Lauro de Freitas, que forem 

afetadas por abalroamento de postes, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

11.3.1. 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 substituição do poste e sujeita a aprovação da 

PREFEITURA; 

11.3.2. Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização da PREFEITURA o croqui do local do 

abalroamento, 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; 

11.3.3. O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na tabela de Preços Unitários por 

Atividade PROPOSTO pela CONTRATADA - Planilha de Preços Unitários - Anexo I deste Termo de Referência;  

11.3.4. O preço final de cada substituição de poste exclusivo de Iluminação Pública abalroado será obtido com base na 

aplicação do valor PROPOSTO pela CONTRATADA. 

11.4. Outros Serviços Técnicos Especializados: Com relação a outros serviços técnicos especializados, a 

CONTRATADA executará:  

11.4.1. Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, serviços de engenharia 

ligados a iluminação em geral, consultorias, projetos 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. 

11.4.2. Serviços de Iluminação Artística de Realce e Decorativa: A CONTRATADA executará a pedido da 

PREFEITURA, serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, monumentos, outros imóveis e espaços 

públicos, como também iluminação decorativa de festividades, como natal, carnaval e eventos em gerais. 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: 

11.4.3. Os serviços deverão observar as indicações do plano diretor, 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; 

11.4.4. Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e terão seus orçamentos 

elaborados, negociados e aprovados junto à Fiscalização da PREFEITURA; 
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11.4.5. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente, no Termo de Referência, são 

obrigações da CONTRATADA: 

12.1. 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. 

12.2. Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição da Fiscalização da  PREFEITURA, que poderá 

realizar a verificação dos controles a qualquer momento. 

12.3. A 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. Quando tais ações exigirem melhoramentos, 

com investimentos adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e negociados com a Fiscalização 

da PREFEITURA para a sua implantação, respeitando-se a legislação vigente, sobretudo a Lei nº 8.666/93. 

12.4. 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. 

12.5. Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Sistema de Iluminação Pública do 

Município de Lauro de Freitas, conforme estabelecido no Contrato. 

12.6. Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com os usuários do Sistema. 

12.7. Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas no Termo de Referência, 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. 

12.8. Assumir todos os ônus decorrentes de falhas, omissões, defeitos de instalação e prejuízo outros derivados da má 

execução do Contrato. 

12.9. Enviar mensalmente à PREFEITURA, Relatório da Administração acompanhado de balancete contábil, levantamentos 

estatísticos dos resultados obtidos com o gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública. 

12.10. Fornecer e Implantar sistemas informatizados que possibilitem o acompanhamento da gestão do patrimônio do 
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Sistema e que permitam verificar a coerência dos dados informados nos relatórios. 

12.11. Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 

12.12. Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 

12.13. Manter atendimento telefônico das reclamações, em qualquer circunstância. 

12.14. Aceitar as indicações de prioridade por parte da PREFEITURA, na execução do objeto licitado, compatíveis com 

este Contrato, de modernização e renovação do Sistema. 

12.15. 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. 

12.16. Fica a CONTRATADA de manter uma base Operacional no município de Lauro de Freitas, inclusive, seus 

veículos, equipamentos e pessoal Técnico administrativo; 

12.17. 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 Contrato. 

12.18. 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 consequência relativas à aplicação dos dispositivos do presente termo de 

referência. 

12.19. Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a execução do objeto licitado 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. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes do acervo do Serviço de 

Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, tais como: catálogos, manuais de operação, manuais de 

fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do Contrato. 

13.2. 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. 

13.3. 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 

termo de referência. 

13.4. Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de que realizem consulta à 
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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. 

13.5. Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços contratados. 

13.6. Executar todos os serviços de distribuição de energia elétrica que lhe compete e não à CONTRATADA, 

necessários ao bom cumprimento do Contrato. 

13.7. Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros com os desenvolvidos pela 

CONTRATADA, informando esta da necessidade de rever a sua programação, quando for o caso. 

13.8. Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos limites contratuais, visando a 

caracterizar a ação da CONTRATADA. 

13.9. Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem consultar a CONTRATADA. 

13.10. Informar a CONTRATADA das informações que lhe chegarem sobre qualquer mau funcionamento no Sistema. 

  
 

14. DO CONTRATO  

14.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 

14.2. Para a assinatura do Contrato a ser celebrado, a empresa deverá representar-se por: 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o Contrato Social e sua última alteração, ou; 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o Contrato. 

14.3. Se a empresa adjudicatária, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua Proposta, 

recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa por escrito aceita pela Administração ou não apresente situação 

regular no ato da assinatura do Contrato ou retirada do empenho, aplicar-se-á o disposto no Art. 4º, Inciso XXIII da 

Lei Nº 10.520, de 17.07.2002, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item 17 deste Edital e Art. 81 da 

Lei Nº 8.666/93 reservando-se a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas o direito de independentemente de qualquer 

aviso ou notificação, convocar os remanescentes; 

14.3.1. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária do Pregão, 

devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo 

transcorrido da data da primeira reunião; 

14.4. A execução dos serviços será conforme solicitação da Secretaria Requisitante; 

14.5. As despesas decorrentes ao objeto da presente licitação estarão incluídas nos preços propostos, sendo de inteira 

responsabilidade da licitante; 

14.6. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento do 

Contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado 

em lance verbal; se houver; 
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14.7. SUBCONTRATAÇÃO  

 

14.7.1. A CONTRATADA, de forma justificada junto ao município, poderá recorrer à subcontratação de empresas, com 

a anuência do município, as quais deverão manter a identidade visual estabelecida no Contrato. 

14.7.2. A subcontratação fica limitada a no máximo 30% do total de serviços contratados com a PREFEITURA, que 

deverá concordar com a sua efetivação, salvo casos de urgência ou de "Força Maior", que sejam suscetíveis de 

gerar uma degradação do Patrimônio Público. O não cumprimento deste limite de 30% quando for necessária uma 

subcontratação caracterizar-se-á para PREFEITURA como uma cessão de direitos, e como tal, ensejará medidas 

acauteladoras por parte da Empresa para o resguardo de seus interesses e do patrimônio da Iluminação Pública do 

Município de Lauro de Freitas. De qualquer maneira, a CONTRATADA deverá indicar: 

 A natureza da subcontratação desejada; 

 Nome, razão social e o endereço do subcontratado proposto; 

 As qualificações do subcontratado proposto. 

14.7.3. 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 Contrato. 

14.7.4. 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. 

 

15. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

15.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o serviço aceito e 

devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da 

conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária;  

15.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos 

restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes 

de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

15.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente;  

15.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza;  

15.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

15.6 A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual de Fazenda 

(www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro de 2004, e encaminhadas 

http://www.sefaz.ba.gov.br/
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ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com as Certidões de praxe, a fim de que seja 

realizado o pagamento: 

§1º - O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima; 

§2º - O descumprimento deste item acarretará a rescisão do Contrato, por inadimplemento de obrigação contratual, sem 

qualquer direito à indenização. 

 

16. DO ADITAMENTO 

16.1. O Contrato proveniente deste Edital poderá ser aditado ou prorrogado, desde que dentro das determinações e 

limitações da Lei Nº 8.666/93, aplicáveis às contratações da Administração Pública, inclusive quanto aos prazos para a 

execução contratual. 

 
17. 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 60 (sessenta) dias do início do gerenciamento completo do 

Sistema de Iluminação Pública no Município de Lauro de Freitas: 

OCORRÊNCIA VALOR DE MULTA 

17.1. 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. 

17.2.  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 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. 

17.3. Pelo não atendimento a três itens 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 130 (cento e trinta) 

pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência. 

17.4. 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. 

17.5. Pelo não atendimento dos prazos previstos, à Qualidade da Intervenção na Rede de iluminação. Valor 

correspondente ao faturamento mensal de 5 (cinco) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do 

Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência, para cada violação. 

17.6.  Pelo não cumprimento dos prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades. Valor correspondente ao 

faturamento mensal de 260 (duzentos e sessenta) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do 
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Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência, até a entrega. 

 
18. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

18.1. Nos casos de Microempresa deverá ser apresentado documento emitido pela Junta Comercial comprovando o 

regime diferenciado; 

18.2. Havendo alguma restrição na Comprovação da Regularidade Fiscal e trabalhista da Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado vencedor do Certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa; 

18.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 18.2, 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; 

18.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte;  

18.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superior ao Melhor Preço;  

18.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar Proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do Art. 44 da Lei 

Complementar Nº 123/2006 e alterações, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 18.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 18.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

Proposta originalmente vencedora do Certame. 

18.7. O disposto nos itens 18.4, 18.5 e 18.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a este Pregão Presencial; 

19.2. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura Contratação;  

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 

19.4. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior: 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do 

Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da Proposta; 

b) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas Propostas. 

19.5. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação na data da 

primeira Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura estiverem vencidos. 

20. DO FORO 

20.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da Comarca de 

Lauro de Freitas, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 
21. ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

Anexo II – Declaração de Observância ao Art. 7o, Inciso XXXIII, da Carta Magna; 

Anexo III – Minuta do Contrato; 

Anexo IV - Termo de Referência; 

Anexo V – Planilha Estimada. 

Anexo VI -  Modelo de Declaração Ciência  

   

Lauro de Freitas/ Bahia, 28 de setembro de 2018. 

 

 
Fernanda Borges Soares 

Pregoeira 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, localizada na 

__________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial - Nº 

019/2018, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de Lauro de Freitas, e sob as penas da lei, de que 

atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 
Representante Legal 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 
 
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Thiago dos Santos, Nº 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por 

sua autoridade maior a Senhora Prefeita..............................................., doravante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado a empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________estabelecida à ____________, bairro 

_________, __________, neste ato representada pelo Sr(a)______________________, doravante denominada 

CONTRATADA, com base nos termos do Processo Administrativo Nº 011301/2018tem entre si justo e acordado o 

presente Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA E PLANILHAS NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Processo Administrativo – Nº 011301/2018, com todas as instruções e 

documentos, e, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e 

obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, 

naquilo que não contrariar este instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA no Valor Global de R$______ - 

(____________); 

2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas incidentes 

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor; 

2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão incluídas nos preços 

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes do acervo do Serviço de 

Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, tais como: catálogos, manuais de operação, manuais de 

fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do Contrato. 

3.2. 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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3.3. 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 termo 

de referência. 

3.4. 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. 

3.5. Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços contratados. 

13.6. Executar todos os serviços de distribuição de energia elétrica que lhe compete e não à CONTRATADA, necessários 

ao bom cumprimento do Contrato. 

3.7. Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros com os desenvolvidos pela 

CONTRATADA, informando esta da necessidade de rever a sua programação, quando for o caso. 

3.8. Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos limites contratuais, visando a 

caracterizar a ação da CONTRATADA. 

3.9. Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem consultar a CONTRATADA. 

3.10. Informar a CONTRATADA das informações que lhe chegarem sobre qualquer mau funcionamento no Sistema. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente, neste Termo de Referência, são 

obrigações da CONTRATADA: 

4.1. 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. 

4.2. Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição da Fiscalização da  PREFEITURA, que poderá realizar 

a verificação dos controles a qualquer momento. 

4.3. A 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. 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. 

4.4. 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. 
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4.5. Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Sistema de Iluminação Pública do 

Município de Lauro de Freitas, conforme estabelecido neste Contrato. 

4.6. Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com os usuários do Sistema. 

4.7. Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas no Termo de Referência, 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. 

4.8. Assumir todos os ônus decorrentes de falhas, omissões, defeitos de instalação e prejuízo outros derivados da má 

execução do Contrato. 

4.9. Enviar mensalmente à PREFEITURA, Relatório da Administração acompanhado de balancete contábil, levantamentos 

estatísticos dos resultados obtidos com o gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública. 

4.10. 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. 

4.11. Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 

4.12. Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 

4.13. Manter atendimento telefônico das reclamações, em qualquer circunstância. 

4.14. Aceitar as indicações de prioridade por parte da PREFEITURA, na execução das obras e serviço, compatíveis com 

este Contrato, de modernização e renovação do Sistema. 

4.15. 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. 

4.16. Fica a CONTRATADA de manter uma base Operacional no município de Lauro de Freitas, inclusive, seus 

veículos, equipamentos e pessoal Técnico administrativo; 

4.17. 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 Contrato. 

4.18. 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 consequência relativas à aplicação dos dispositivos do presente termo de referência. 

4.19. Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a execução do objeto licitado que possa 

ser objeto de questionamentos sob o ponto de vista do tombamento da cidade ou de motivação ambiental, antes da 

execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o serviço aceito e 

devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da conta 

bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária;  
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5.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à 

adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes; 

5.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente;  

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza;  

5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente comprovado, os 

pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuízo de 

quaisquer medidas punitivas, em consonância com a Lei Nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do MUNICÍPIO DE LAURO DE 

FREITAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias:  

Secretaria Municipal de Serviços Públicos  

Unidade Gestora Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso 

0800 2158 33903000 00 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS 

Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos serviços. 

7.1. Quanto ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo 

funcionamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, 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: 

7.1.1. Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas; 

7.1.1.1. Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de 

Freitas; 

7.1.1.2.  Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 

7.1.1.3.  Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 

7.1.1.4. 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 de Lauro de Freitas; 
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7.1.1.5. Criação de um sistema de atendimento ao público, com a implantação, manutenção e operação de serviço 

telefônico, gratuito, durante as 08 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, implantando - o em 

até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato; 

7.1.1.6. Em caso de solicitação formal, acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para tratar de 

assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas. 

7.1.1.7. 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 que possibilitem redução do consumo de 

energia deste Sistema através de ações auto-sustentáveis para economia de energia, bem como realizar o 

acompanhamento, verificação, controle e apuração, por circuito transformador, rua, localidade e região administrativa, da 

energia elétrica consumida no Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, para efeito de supervisão 

pela PREFEITURA. 

7.1.1.8. Operação e Manutenção das Instalações de IP: 

A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Termo de Referência 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: 

7.1.1.9 Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com identidade visual própria, 

associada à identidade da PREFEITURA/SESP, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do 

Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - SESP; 

7.1.1.10 Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do Município de Lauro de Freitas, atualizando seus 

dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no Sistema; 

7.1.1.11 Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste Termo de 

Referência; 

7.1.1.12 Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de emergência, conforme 

estabelecido no subitem. 7.1.1.11 acima; 

7.1.1.13 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; 

7.1.14 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. 
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7.1.1.15 Realizar, na manutenção, a troca dos equipamentos de iluminação pública, durante os dois primeiros anos, de 

acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 50% (cinquenta por cento) das lâmpadas; 25% (vinte e cinco por cento) dos 

relês fotoelétricos; 10% (dez por cento) dos reatores. 

7.1.1.16 Realizar a pintura de 100% luminárias instaladas na orla marítima; 

7.1.1.17 Realizar a pintura das luminárias cujo padrão de cor seja diferente do cinza; 

7.1.1.18 A CONTRATADA compromete-se a manter, caso solicitado pela CONTRATANTE, o estoque de materiais, 

equipamentos e veículos a serem utilizados na manutenção do sistema de iluminação do município, alocados nas 

instalações da SESP, inclusive com a liberação das equipes de trabalho diariamente partindo deste mesmo local, desde que 

o espaço disponível ofereça condições de segurança e de logística de forma que a condução dos trabalhos não seja 

comprometida. 

7.1.1.19 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. Manter no município de Lauro de Freitas uma base 

Operacional, inclusive, seus veículos, equipamentos e pessoal Técnico administrativo; 

7.1.1.20 Esse controle será efetuado a cada 15 (quinze) dias, sendo registradas em 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 Termo de Referência. 

7.1.1.21. Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os defeitos de acordo com os 

prazos fixados no Termo de Referência, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de Força Maior previstas 

em Lei e no Termo de Referência. 

7.1.1.22. No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar a PREFEITURA, por escrito, avaliar o valor 

dos trabalhos a serem efetuados e apresentar o orçamento para a execução das intervenções que se fizerem necessário, 

com as respectivas justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execução das intervenções que se façam 

necessárias. 

7.1.1.23. Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: A CONTRATADA deverá 

implantar no prazo máximo de (60) sessenta dias após a assinatura do Contrato, um sistema informatizado que permita o 

gerenciamento via web do Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, quantitativo, qualitativo, operacional, 

vinculando cada ponto luminoso a um número de identificação (código). 

7.1.1.24. A CONTRATADA deverá instalar nas dependências da PREFEITURA, em local a ser posteriormente definido, pelo 

menos 01 (um) terminal de consulta, composto dos programas e equipamentos de informática (microcomputador e 

impressora) 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 o terminal (is) de 

consulta(s) ao Sistema deverão ser instalados no mesmo prazo, contado da definição do local por parte 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 subitens a seguir: 
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7.1.1.25.. Gestão do Cadastro: Programa de computador que permita realizar a operação e atualização do cadastro 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 de equipamentos de iluminação, de acordo com setores 

(bairros) da Cidade, ruas, transformadores de distribuição, no caso de circuitos medidos, e codificando cada ponto de 

iluminação pública com um número exclusivo; 

7.1.1.26. A identificação (identidade do ponto): Manutenção da mesma sequência numérica que atualmente identifica cada 

ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao equipamento de transformação da rede de distribuição da 

Concessionária (trato); 

7.1.1.27. 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 desenvolvimento de outros relatórios que a 

PREFEITURA julgue necessários, sem que isto lhe represente qualquer ônus adicional;  

7.1.1.28. 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 de Lauro de Freitas; 

7.1.1.29. 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. 

7.1.1.30. Sustentabilidade Ambiental: A Contratada fará, dentro de seu Almoxarifado e às suas expensas, um pré- 

tratamento e acondicionamento dos materiais até a destinação final daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e 

legislação complementar. 

b) Todas as lâmpadas de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por 

outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, 

credenciadas por Órgão Ambiental competente e também deverá ser emitido para a PMLF um Certificado de Destinação 

Final a cada remessa realizada. 

d) Além das lâmpadas da iluminação pública citadas acima, o município terá o direito de incluir no programa de 

descontam inação acima, uma cota mensal de 1.000 lâmpadas fluorescentes, oriundas de programas de coleta seletiva, 

sendo obrigatória a emissão do mesmo Certificado de Destinação Final para estes materiais. 

e) A Contratada compromete-se a apoiar as iniciativas do município no que se refere à sensibilização da população 

quanto à eventuais Campanhas de Sustentabilidade Ambiental realizada pelo DIP. 

7.1.1.31. Operação e Atualização do cadastro dos pontos luminosos do Sistema de Iluminação Pública: A CONTRATADA 

irá receber da PREFEITURA uma base de dados atualizada de todo o sistema de iluminação pública do Município. Ela 
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deverá consolidar e preservar o cadastro de todos os pontos do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, com as 

informações complementares que se fizerem necessárias à sua configuração final, num sistema informatizado especializado 

para parques de iluminação pública. 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 (código). 

7.1.1.32. 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 neste Termo de Referência será 

calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso conforme item "1" do Anexo I - Planilha de 

Preços Unitários PROPOSTOS pela CONTRATADA, pelo número total de pontos luminosos existentes no Sistema de 

Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, no mês de referência da medição. Fica definido como ponto luminoso 

a unidade constituída por uma lâmpada e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 

7.2. Caberá à CONTRATADA realizar as obras e serviços do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de 

Freitas, atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico conduzido pela PREFEITURA, sob as 

diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos 

7.2.1. Os trabalhos serão, de forma geral, executados em regime de empreitada integral, podendo, a critério da 

PREFEITURA, de forma excepcional a aplicação de materiais e equipamentos adquiridos por esta. Em qualquer caso, 

devem ser precedidos de projeto executivo da CONTRATADA e de orçamento, elaborado de acordo com valores unitários 

constantes na Planilha de Preços Unitários - Anexo I deste Termo de Referência; 

7.2.2. O preço final do objeto licitado será obtido pela multiplicação dos preços unitários da PLANILHA PROPOSTA pela 

CONTRADADA pelas quantidades dos respectivos serviços a serem realizados; 

7.2.3. Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da Fiscalização, a PREFEITURA 

formalizará a autorização para início do objeto licitado; 

7.2.4. 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 Termo de Referência; 

7.2.5. O projeto deverá atender, também, os seguintes requisitos técnicos: 

7.2.6.  Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 

7.2.7. Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto urbanístico exija mais de um 

modelo; 

7.2.8. Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não comprometam a estética 

urbanística do logradouro; 

7.2.9.  Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede; 

7.2.10.  Implantar, desde que aplicável, circuito independente para iluminação pública. 

7.2.11. É direito de a PREFEITURA recusar qualquer tipo de material ou equipamento que esteja sendo indicado no projeto 

e que não atenda às especificações definidas no Termo de Referência, sem que com isso tenha que pagar qualquer valor 

adicional ao já estabelecido no Contrato; 
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7.2.12. 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; 

7.2.13. Após a CONTRATADA proceder à implantação e antes mesmo da entrega do objeto licitado, 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; 

7.2.14. 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. 

7.3. Abalroamento de Postes exclusivos de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA realizar a 

recuperação de instalações do Sistema de iluminação pública do Município de Lauro de Freitas, que forem afetadas 

por abalroamento de postes, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

7.3.1. 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 substituição do poste e sujeita a aprovação da PREFEITURA; 

7.3.2. Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização da PREFEITURA o croqui do local do 

abalroamento, 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; 

7.3.3. O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na tabela de Preços Unitários por Atividade 

PROPOSTO pela CONTRATADA - Planilha de Preços Unitários - Anexo I deste Termo de Referência;  

7.3.4. O preço final de cada substituição de poste exclusivo de Iluminação Pública abalroado será obtido com base na 

aplicação do valor PROPOSTO pela CONTRATADA. 

7.4. Outros Serviços Técnicos Especializados: Com relação a outros serviços técnicos especializados, a CONTRATADA 

executará:  

7.4.1. Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, serviços de engenharia ligados a 

iluminação em geral, consultorias, projetos 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. 

7.4.2. Serviços de Iluminação Artística de Realce e Decorativa: A CONTRATADA executará a pedido da PREFEITURA, 

serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, monumentos, outros imóveis e espaços públicos, como também 

iluminação decorativa de festividades, como natal, carnaval e eventos em gerais. 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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7.4.3. Os serviços deverão observar as indicações do plano diretor, 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; 

7.4.4. Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e terão seus orçamentos elaborados, 

negociados e aprovados junto à Fiscalização da PREFEITURA; 

7.4.5. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ADITAMENTO 

8.1. O presente Contrato poderá ser alterado ou prorrogado mediante a celebração de termos aditivos, desde que presente 

alguma das hipóteses previstas nos Arts. 57 e 65 da Lei Nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE  

9.1. Os valores serão reajustados em observância ao SINAPI, a partir de 12 (meses) meses da apresentação da proposta; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, contido no Processo Administrativo de interesse da 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Processo Administrativo – Nº 011301/2018, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal Nº 

10.520/02, Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações e demais disposições contidas no Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 60 (sessenta) dias do início do gerenciamento completo do Sistema de 

Iluminação Pública no Município de Lauro de Freitas: 

OCORRÊNCIA VALOR DE MULTA 

11.1. 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. 

11.2. 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 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. 

11.3.  Pelo não atendimento a três itens 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 130 (cento e trinta) pontos 

luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência.  

11.4.  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. 
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11.5. Pelo não atendimento dos prazos previstos, à Qualidade da Intervenção na Rede de iluminação. Valor 

correspondente ao faturamento mensal de 5 (cinco) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do 

Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência, para cada violação.  

11.6. Pelo não cumprimento dos prazos de entrega do Relatório Anual 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 

Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente 

CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, 

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar 

rescindido o presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as 

demais penalidades previstas na Lei Nº 8.666/93; 

12.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei Nº 

8.666/93; 

12.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA aviso prévio, com 

antecedência de 30 (trinta) dias; 

12.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos 

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93; 

12.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o Parágrafo Único do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93; 

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da 

Lei Nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 

O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial para apuração de 

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada: 

a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato; 

b) Falir ou dissolver-se; 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO  

13.1. A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das 

cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO  

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente Contrato 

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

Lauro de Freitas, XX de XXXXXX de XXXX. 
 
 
CONTRATANTE      CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:        NOME: 
CPF:        CPF: 
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ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública com fornecimento de mão de obra e materiais, do Município de Lauro 

de Freitas 

1. JUSTIFICATIVA 

A Iluminação Pública é um serviço de primeira necessidade para o conjunto dos municípios, tendo em vista a sua 

importância para a vida das famílias, para as comunidades, bairros, ruas e para o exercício de atividades de serviços 

públicos, produtivas e de lazer.  Desse modo, impacta diretamente no desenvolvimento social e econômico dos 

municípios, além de se constituir em um dos vetores importantes para a segurança pública, para o tráfego de veículos e 

de pedestres e à prevenção da criminalidade. Também valoriza e ajuda a preservar o patrimônio urbano, embelezando o 

bem público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comércio, cultura.  

O desgaste dos materiais que compõem o Sistema de Iluminação Pública, aéreo e subterrâneo é constante. Os postes, 

luminárias, braço de luminárias, relé, reatores, cabos, fios, ferragens e acessórios sofrem a ação do tempo, o desgaste 

natural, ações de vandalismo, e é necessário a sua reposição, sob pena de apresentarem defeitos, sendo que, a solução 

é a prevenção por meio de serviços operacionais, que incluem a manutenção preventiva e corretiva.  

A Administração Municipal precisa atuar com agilidade e eficiência na execução da conservação do Sistema de 

Iluminação Pública uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os serviços de interesse local. Lauro 

de Freitas é uma das cidades que mais crescem na Bahia e, portanto, precisa, de modo permanente, buscar a eficácia 

na prestação desse serviço junto a população. 

 

2.  OBJETIVO 

Este Termo de Referência e seus anexos têm por objetivo determinar as condições e especificações técnicas do 

Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, com fornecimento de Mão de Obra e 

Materiais, a ser licitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, a seguir denominada simplesmente 

PREFEITURA, para celebração de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, a seguir 

denominada simplesmente CONTRATADA. 

Será realizado através da modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. 

 

3. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA, na abrangência desse Gerenciamento, desenvolver todos os Serviços inerentes ao Sistema de 

Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido no 

Contrato e neste Termo de Referência, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis aos serviços 

contratados. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS 

Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos serviços. 
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4.1. Quanto ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo 

funcionamento do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, 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: 

4.1.1. Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas; 

4.1.1.1. Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de 

Freitas; 

4.1.1.2.  Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 

4.1.1.3.  Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 

4.1.1.4. 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 de Lauro de Freitas; 

4.1.1.5. Criação de um sistema de atendimento ao público, com a implantação, manutenção e operação de serviço 

telefônico, gratuito, durante as 08 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, implantando - o em 

até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato; 

4.1.1.6. Em caso de solicitação formal, acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para tratar de 

assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas. 

4.1.1.7. 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 que possibilitem redução do consumo de 

energia deste Sistema através de ações auto-sustentáveis para economia de energia, bem como realizar o 

acompanhamento, verificação , controle e apuração , por circuito transformador , rua, localidade e região administrativa, da 

energia elétrica consumida no Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, para efeito de supervisão 

pela PREFEITURA. 

4.1.1.8. Operação e Manutenção das Instalações de IP: 

A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Termo de Referência 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: 

4.1.1.9 Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com identidade visual própria, 

associada à identidade da PREFEITURA/SESP, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do 

Sistema de Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - SESP; 

4.1.1.10 Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do Município de Lauro de Freitas, atualizando seus 

dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no Sistema; 

4.1.1.11 Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste Termo de 

Referência; 
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4.1.1.12 Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de emergência, conforme 

estabelecido no subitem. 4.1.1.11 acima; 

4.1.1.13 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; 

4.1.1.14 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. 

 

4.1.1.15 Realizar, na manutenção, a troca dos equipamentos de iluminação pública, durante os dois primeiros anos, de 

acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 50% (cinquenta por cento) das lâmpadas; 25% (vinte e cinco por cento) dos 

relês fotoelétricos; 10% (dez por cento) dos reatores. 

4.1.1.16 Realizar a pintura de 100% luminárias instaladas na orla marítima; 

4.1.1.17 Realizar a pintura das luminárias cujo padrão de cor seja diferente do cinza; 

4.1.1.18 A CONTRATADA compromete-se a manter, caso solicitado pela CONTRATANTE, o estoque de materiais, 

equipamentos e veículos a serem utilizados na manutenção do sistema de iluminação do município, alocados nas 

instalações da SESP, inclusive com a liberação das equipes de trabalho diariamente partindo deste mesmo local, desde que 

o espaço disponível ofereça condições de segurança e de logística de forma que a condução dos trabalhos não seja 

comprometida. 

4.1.1.19 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. Manter no município de Lauro de Freitas uma base 

Operacional, inclusive, seus veículos, equipamentos e pessoal Técnico administrativo; 

4.1.1.20 Esse controle será efetuado a cada 15 (quinze) dias, sendo registradas em 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 Termo de Referência. 

4.1.1.21. Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os defeitos de acordo com os 

prazos fixados neste Termo de Referência, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de Força Maior 

previstas em Lei e neste Termo de Referência. 

4.1.1.22. No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar a PREFEITURA, por escrito, avaliar o valor 

dos trabalhos a serem efetuados e apresentar o orçamento para a execução das intervenções que se fizerem necessário, 

com as respectivas justificativas, para a PREFEITURA deliberar sobre a execução das intervenções que se façam 

necessárias. 

4.1.1.23. Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: A CONTRATADA deverá 

implantar no prazo máximo de (60) sessenta dias após a assinatura do Contrato, um sistema informatizado que permita o 
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gerenciamento via web do Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, quantitativo, qualitativo, operacional, 

vinculando cada ponto luminoso a um número de identificação (código). 

4.1.1.24. A CONTRATADA deverá instalar nas dependências da PREFEITURA, em local a ser posteriormente definido, pelo 

menos 01 (um) terminal de consulta, composto dos programas e equipamentos de informática (microcomputador e 

impressora) 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 o terminal (is) de 

consulta(s) ao Sistema deverão ser instalados no mesmo prazo, contado da definição do local por parte 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 subitens a seguir: 

4.1.1.25.. Gestão do Cadastro: Programa de computador que permita realizar a operação e atualização do cadastro 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 de equipamentos de iluminação, de acordo com setores 

(bairros) da Cidade, ruas, transformadores de distribuição, no caso de circuitos medidos, e codificando cada ponto de 

iluminação pública com um número exclusivo; 

4.1.1.26. A identificação (identidade do ponto): Manutenção da mesma sequência numérica que atualmente identifica cada 

ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao equipamento de transformação da rede de distribuição da 

Concessionária (trato); 

4.1.1.27. 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 desenvolvimento de outros relatórios que a 

PREFEITURA julgue necessários, sem que isto lhe represente qualquer ônus adicional;  

4.1.1.28. 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 de Lauro de Freitas; 

4.1.1.29. 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. 

4.1.1.30. Sustentabilidade Ambiental: A Contratada fará, dentro de seu Almoxarifado e às suas expensas, um pré- 

tratamento e acondicionamento dos materiais até a destinação final daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e 

legislação complementar. 
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a) Todas as lâmpadas de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por 

outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, 

credenciadas por Órgão Ambiental competente e também deverá ser emitido para a PMLF um Certificado de Destinação 

Final a cada remessa realizada. 

b) Além das lâmpadas da iluminação pública citadas acima, o município terá o direito de incluir no programa de 

descontam inação acima, uma cota mensal de 1.000 lâmpadas fluorescentes, oriundas de programas de coleta seletiva, 

sendo obrigatória a emissão do mesmo Certificado de Destinação Final para estes materiais. 

c) A Contratada compromete-se a apoiar as iniciativas do município no que se refere à sensibilização da população 

quanto à eventuais Campanhas de Sustentabilidade Ambiental realizada pelo DIP. 

4.1.1.31. Operação e Atualização do cadastro dos pontos luminosos do Sistema de Iluminação Pública: A CONTRATADA 

irá receber da PREFEITURA uma base de dados atualizada de todo o sistema de iluminação pública do Município. Ela 

deverá consolidar e preservar o cadastro de todos os pontos do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, com as 

informações complementares que se fazerem necessárias à sua configuração final, num sistema informatizado 

especializado para parques de iluminação pública. 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 (código). 

4.1.1.32. 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 neste Termo de Referência será 

calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso conforme item "1" do Anexo I - Planilha de 

Preços Unitários PROPOSTOS pela CONTRATADA, pelo número total de pontos luminosos existentes no Sistema de 

Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, no mês de referência da medição. Fica definido como ponto luminoso 

a unidade constituída por uma lâmpada e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 

4.2. Caberá à CONTRATADA realizar as obras e serviços do Sistema de Iluminação Pública   do Município de Lauro de 

Freitas, atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico conduzido pela PREFEITURA, sob as 

diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

4.2.1. Os trabalhos serão, de forma geral, executados em regime de empreitada integral, podendo, a critério da 

PREFEITURA, de forma excepcional, a aplicação de materiais e equipamentos adquiridos por esta. Em qualquer caso, 

devem ser precedidos de projeto executivo da CONTRATADA e de orçamento, elaborado de acordo com valores unitários 

constantes na Planilha de Preços Unitários - Anexo I deste Termo de Referência; 

4.2.2. O preço final do objeto licitado será obtido pela multiplicação dos preços unitários da PLANILHA 

PROPOSTA pela CONTRADADA pelas quantidades dos respectivos serviços a serem realizados; 

4.2.3. Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da Fiscalização, a PREFEITURA 

formalizará a autorização para início da execução do objeto licitado; 

4.2.4. 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 Termo de Referência; 

4.2.5. O projeto deverá atender, também, os seguintes requisitos técnicos: 
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4.2.6.  Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 

4.2.7. Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto urbanístico exija mais de um 

modelo; 

4.2.8. Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não comprometam a estética 

urbanística do logradouro; 

4.2.9.  Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede; 

4.2.10.  Implantar, desde que aplicável, circuito independente para iluminação pública. 

4.2.11. É direito de a PREFEITURA recusar qualquer tipo de material ou equipamento que esteja sendo indicado no projeto 

e que não atenda às especificações definidas neste Termo de Referência, sem que com isso tenha que pagar qualquer 

valor adicional ao já estabelecido no Contrato; 

4.2.12. 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; 

4.2.13. Após a CONTRATADA proceder à implantação e antes mesmo da entrega do objeto licitado, 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; 

4.2.14. 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. 

4.3. Abalroamento de Postes exclusivos de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA realizar a 

recuperação de instalações do Sistema de iluminação pública do Município de Lauro de Freitas, que forem afetadas 

por abalroamento de postes, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

4.3.1. 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 substituição do poste e sujeita a aprovação da PREFEITURA; 

4.3.2. Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização da PREFEITURA o croqui do local do 

abalroamento, 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; 

4.3.3. O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na tabela de Preços Unitários por Atividade 

PROPOSTO pela CONTRATADA - Planilha de Preços Unitários - Anexo I deste Termo de Referência;  

4.3.4. O preço final de cada substituição de poste exclusivo de Iluminação Pública abalroado será obtido com base na 

aplicação do valor PROPOSTO pela CONTRATADA. 

4.4. Outros Serviços Técnicos Especializados: Com relação a outros serviços técnicos especializados, a CONTRATADA 

executará:  
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4.4.1. Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido da PREFEITURA, serviços de engenharia ligados a 

iluminação em geral, consultorias, projetos 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. 

4.4.2. Serviços de Iluminação Artística de Realce e Decorativa: A CONTRATADA executará a pedido da PREFEITURA, 

serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, monumentos, outros imóveis e espaços públicos, como também 

iluminação decorativa de festividades, como natal, carnaval e eventos em gerais. 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: 

4.4.3. Os serviços deverão observar as indicações do plano diretor, 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; 

4.4.4. Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das solicitações e terão seus orçamentos elaborados, 

negociados e aprovados junto à Fiscalização da PREFEITURA; 

 

5. 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: 

5.1. 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. 

5.2. 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 e refratar das luminárias fechadas, estado das luminárias em operação e o estado em 

que se encontra a lâmpada: acesa ou apagada. 

5.2.1. 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 5% dos pontos dos bairros ou 

áreas escolhidas. A periodicidade das inspeções nas amostras será bimestral. Os resultados apurados na avaliação serão 

objeto de um relatório assinado pelas partes, onde serão registrados os números de luminárias sujos, número de luminárias 

com defeitos e o número de lâmpadas acesas; 

5.2.2. 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; 

5.2.3. A Qualidade da Manutenção é medida de acordo com os seguintes Itens de Controle (máximo aceitável): 
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 Número máximo de luminárias sujas: 5% do total da amostra. Número máximo de luminárias defeituosas: 2% do 

total da amostra. 

 Número máximo de lâmpadas acesas durante o dia: 3% do total da amostra. 

5.3. 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; 

5.3.1. 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 localizada(s) em bairros ou áreas definidas pela PREFEITURA. Serão inspecionados 5% dos pontos dos bairros ou 

áreas escolhidas. 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 subitem 4.4.1 deste Termo de

 Referência; 

5.3.2. Percentual totais de pontos apagados acumulados em 12 meses será calculado através da soma dos 10 (dez) 

maiores percentuais parciais das inspeções realizadas ao longo deste período; 

5.3.3. 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; 

 Pontos apagados acumulados em 12 meses: 25% (ano 1). 20% (ano 2 e 3), 15% (ano 4 e 5). 

5.4. 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:  

5.4.1. 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. 

5.4.2. 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. 

5.4.3. Um ponto luminoso em pane num logradouro: A CONTRATADA devera 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. 

5.5. Em quaisquer dos casos estabelecidos no item 4 e seus subitens, se o conserto necessitar de uma intervenção de 

manutenção pesada, a CONTRATADA deverá informar, no final dos prazos para conserto estabelecidos naqueles subitens, 

à Fiscalização da PREFEITURA e apresentar-lhe a programação da correspondente correção. 
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5.6. 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. 

5.7 Da Fiscalização e Gestão do Contrato: 

5.7.1. Nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a fiscal do contrato será a Sr. Rosalvino de Queiroz Souza, 

Matrícula nº 67644, designado pela secretaria municipal de serviços públicos - SESP. 

5.7.2. A atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe as responsabilidades únicas, integrais e exclusivas 

da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 

5.7.3. A gestão do presente contrato ficará a cargo da Sra. Carolina Antunes da Silva, Matrícula nº 71480, designado pela 

secretaria municipal de serviços públicos - SESP. 

5.7.4. Em caso de substituição do fiscal e/ou gestor, deverá ser imediatamente procedida mediante termo aditivo, 

devidamente autorizado pelo secretário de administração, visando a não inocorrência de descontinuidade na fiscalização e 

gestão contratual, sob pena de responsabilidade do antigo fiscal e/ou gestor. 

 

6. 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 60 (sessenta) dias do início do gerenciamento completo do Sistema de 

Iluminação Pública no Município de Lauro de Freitas: 

OCORRÊNCIA VALOR DE MULTA 

6.1. 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. 

6.2. 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 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. 

6.3. Pelo não atendimento a três itens 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 130 (cento e trinta) pontos 

luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência. 

6.4. 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. 

6.5. Pelo não atendimento dos prazos previstos, à Qualidade da Intervenção na Rede de iluminação. Valor correspondente 

ao faturamento mensal de 5 (cinco) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação 

Pública, no mês da ocorrência, para cada violação. 

6.6. Pelo não cumprimento dos prazos de entrega do Relatório Anual 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. 
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7. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALACÕES DO SISTEMA DE 

ILUMINACÃO PÚBLICA PARA A CONTRATADA 

7.1. A transferência da responsabilidade pelas instalações para a CONTRATADA será realizada em 

conformidade com os critérios a seguir: 

7.1.1. 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. 

7.2. Sistema existente - A CONTRATADA receberá todas as instalações do Sistema no início das atividades de operação e 

manutenção, assumindo a responsabilidade sobre essas instalações, conforme previsto no Contrato, com exceção da 

responsabilidade que decorrer especificamente de obras ou serviços realizados antes do seu início. Em seguida, será 

emitido pela CONTRATADA o Termo de Recebimento Definitivo das instalações do Sistema de Iluminação Pública do 

Município de Lauro de Freitas, assinado pelas partes contratantes. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente, neste Termo de Referência, são 

obrigações da CONTRATADA: 

8.1. 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. 

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. A 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. 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. 

8.4. 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. 
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8.5. Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Sistema de Iluminação Pública do 

Município de Lauro de Freitas, conforme estabelecido neste Contrato. 

8.6. Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com os usuários do Sistema. 

8.7. Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, 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. 

8.8. Assumir todos os ônus decorrentes de falhas, omissões, defeitos de instalação e prejuízo outros derivados da má 

execução do Contrato. 

8.9. Enviar mensalmente à PREFEITURA, Relatório da Administração acompanhado de balancete contábil, levantamentos 

estatísticos dos resultados obtidos com o gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública. 

8.10. 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. 

8.11. Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 

8.12. Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 

8.13. Manter atendimento telefônico das reclamações, em qualquer circunstância. 

8.14. Aceitar as indicações de prioridade por parte da PREFEITURA, na execução das obras e serviço, compatíveis com 

este Contrato, de modernização e renovação do Sistema. 

8.15. 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. 

8.16. Fica a CONTRATADA de manter uma base Operacional no município de Lauro de Freitas, inclusive, seus 

veículos, equipamentos e pessoal Técnico administrativo; 

8.17. 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 Contrato. 

8.18. 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 consequência relativas à aplicação dos dispositivos do presente termo de referência. 

8.19. Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a execução do objeto licitado 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.    OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 

9.1. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes do acervo do Serviço de 

Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas, tais como: catálogos, manuais de operação, manuais de 

fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do Contrato. 
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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. 

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 termo 

de referência . 

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 execução 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 desenvolvidos 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. 

  

10.      CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Esse item determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega à CONTRATADA o 

gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública no Município de Lauro de Freitas, 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 de Lauro de Freitas. 

10.2. Território de aplicação- O presente Contrato aplica-se a: 

 Toda execução do objeto licitado relativo à rede de iluminação pública localizada sobre todos os logradouros, 

ruas e estradas, municipais ou outras sob a responsabilidade do Município de Lauro de Freitas, situadas no seu perímetro, 

incluindo Sistemas, praças, estacionamentos da coletividade, que estejam em serviço na data da assinatura do Contrato. 

 Toda execução do objeto licitado realizada no decorrer do Contrato, relacionadas com Iluminação Pública. 

10.3. 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. 

10.4. Convocação da CONTRATADA - A CONTRATADA ou seu representante e/ou Responsável Técnico terá obrigação 

de estar presente nos escritórios da PREFEITURA ou em campo, sempre que convocado, cada vez que isso seja 

necessário. 

10.5. 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, exclusividade na execução dos 

serviços contratados durante a vigência do Contrato, em todo o Município de Lauro de Freitas. 
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10.5.1. À CONTRATADA caberá o direito exclusivo e a obrigação de cercear a utilização por terceiros das instalações que 

lhe foram confiadas no âmbito desse Contrato. 

10.5.2. 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 das suas dependências, para efetuar todo e qualquer 

conserto ou manutenção nas instalações do Sistema de Iluminação Pública ou para realizar obras de iluminação pública, 

sob a condição de, nas intervenções, a CONTRATADA observar rigorosamente as normas técnicas e de operação da 

PREFEITURA. 

 

11.  ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO. 

11.1. Esse Contrato será adjudicado após o resultado do Certame, emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE 

FREITAS. 

 

12.DIREITOS DE CONTROLE 

12.1.  Direitos de Controle da CONTRATADA 

12.1.1. A CONTRATADA possui o direito de controlar a execução do objeto licitado pertinentes à 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 ao quanto realizado pela contratada relativo ao objeto licitado; 

 Recepção provisória e definitiva etc. 

12.1.2. A CONTRATADA deverá apontar aos responsáveis pela execução do objeto licitado 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. 

12.2.   Direitos de Controle da PREFEITURA 

12.2.1. No âmbito da obrigação de alcançar resultados em que se encontra a CONTRATADA, a PREFEITURA 

exercerá um direito de controle desses resultados. 

12.2.2. A CONTRATADA colocará a disposição da PREFEITURA os seguintes instrumentos: 

Acesso ao sistema de gerenciamento da iluminação pública - por intermédio de pelo menos 01 (um) terminal de consulta 

instalado pela CONTRATADA nas instalações da PREFEITURA, compostos dos programas e equipamentos de informática 

(microcomputador e impressora) necessários ao acompanhamento de todas 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 anual sobre os resultados da exploração do ano anterior. Esse relatório será objeto de um registro de exploração 

estabelecido de comum 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 mínima de 8 (oito) dias para as operações de recebimento 
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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. 

 

12. RESPONSABILIDADES 

13.1.     Responsabilidades da CONTRATADA 

13.1.1. 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. 

13.1.2. 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. 

13.1.3.  É de responsabilidade da CONTRATADA a retirada do material aplicado e devolve-lo à SESP. 

13.1.4.  É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer um veículo para fiscalização dos serviços de iluminação pública. 

13.2.     Responsabilidades da PREFEITURA 

13.2.1. 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. 

13.2.2. A PREFEITURA responderá pelo Município de Lauro de Freitas por todos os danos causados por "Motivos de 

Força Maior", conforme definido no item 14.1 deste Contrato. 

 

14. SEGURO 

14.1. 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". 

14.2. A CONTRATADA deverá comprovar ser a titular da Apólice de Seguro especificada nesse item, num prazo de 30 dias 

após a assinatura do Contrato, devendo o seguro estar vigente até o momento da assinatura do contrato. 

 

15.SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

Esse item trata das situações excepcionais, denominadas de "Força Maior", para efeitos de exclusão das 

responsabilidades da CONTRATADA. 

15.1.     Motivos de Força Maior 

15.1.1. 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 CONTRATADA 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. 
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15.1.2. Na ocasião de tais acontecimentos, a CONTRATADA, deverá tomar junto com a PREFEITURA, todas as 

medidas necessárias para evitar uma parada definitiva dos serviços de Iluminação Pública. 

15.1.3. Poderão ser fixadas novas condições contratuais adaptadas às circunstâncias criadas pelo caso de 

"Força Maior" ocorrido. Nessas situações a CONTRATADA ficará isenta das penalidades previstas neste Contrato. 

15.1.4. 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 5 (cinco) dias, não sendo 

imputável por qualquer das partes ônus adicional à outra. 

 

16.SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. A CONTRATADA, se assim o quiser, poderá recorrer a sub-contratação de empresas, as quais deverão manter a 

identidade visual estabelecida neste Contrato. 

16.2. A sub-contratação fica limitada a no máximo 30% do total de serviços contratados com a PREFEITURA que deverá 

concordar com a sua efetivação, salvo casos de urgência ou de "Força Maior", que sejam suscetíveis de gerar uma 

degradação do Patrimônio Público. O não cumprimento deste limite de 30% quando for necessária uma sub-contratação, 

caracterizar-se-á para PREFEITURA como uma cessão de direitos e como tal, ensejará medidas acauteladoras por parte 

da Empresa para o resguardo de seus interesses e do patrimônio da Iluminação Pública do Município de Lauro de Freitas. 

De qualquer maneira, a CONTRATADA deverá indicar: 

 A natureza da sub-contratação desejada; 

 Nome, razão social e o endereço do sub-contratado proposto; 

 As qualificações do sub-contratado proposto. 

16.3. Nos casos de sub-contratação, a CONTRATADA continuará responsável em relação à PREFEITURA e a terceiros, 

pelo cumprimento e pela perfeita observação de todas as obrigações contidas no presente Contrato. 

16.4. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer recurso contra os seus sub-contratados, qualquer que seja a 

natureza dos danos causados e as suas respectivas consequências. 

 

17.RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

17.1. Ao final de cada período anual de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à PREFEITURA, um 

relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o ano findo. Esse relatório deverá ser entregue num prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos após o término do período anual a que se refere. 

17.2. O Relatório Anual de Atividades deverá fornecer o histórico dos valores atingidos para o conjunto dos critérios 

da qualidade, definidos neste Contrato. 

17.3.  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. 
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18.INDIVISIBILIDADE DO CONTRATO 

18.1. Os serviços sendo objeto do Contrato não podem ser objeto de fracionamento pela PREFEITURA, divididos em lotes 

ou parcelas. 

 

19.UTILIZACÃO DAS VIAS E APOIO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS 

19.1. 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. 

19.2. A CONTRATANTE compromete-se em apoiar a CONTRATADA para a obtenção das autorizações de ocupação dos 

espaços de domínio público não administrados pelo Município de Lauro de Freitas, à exemplo de Condomínios Privados, 

órgãos das esferas Estaduais e Federais, etc. 

19.3. A PREFEITURA se empenhará em auxílio à CONTRATADA, para conseguir, após solicitação desta, qualquer 

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 de Lauro de Freitas. 

 

20. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

20.1.    Condições gerais 

20.1.1. 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 os cadastros patrimonial e 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. 

20.2.     Entrega e Avaliação do Estado do Sistema 

20.2.1. Um ano antes do término do Contrato, as partes organizarão uma avaliação pericial, conforme roteiro 

previamente acordado. 

20.2.2. Essa avaliação determinará se haverá necessidade de realização de obras nas instalações que ficaram 

sob a responsabilidade da CONTRATADA durante a vigência do Contrato de modo a deixá-las em bom estado de 

funcionamento. 

20.2.3. Se houver necessidade de obras, estas deverão ser realizadas pela CONTRATADA, sem nenhum 

ônus para a PREFEITURA. 

20.3.     Retomada dos Estoques 

20.3.1.  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 CONTRATADA 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. 

 21. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

21.1. Comprovação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região sede da 

empresa, devidamente atualizado, no qual conste o (s) nome (s) de seu (s) responsável (eis) técnico (s).  
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21.2. Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 

objeto da licitação através da apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Serão admitidos como compatíveis e comprobatórios os atestados que exibam as parcelas mais relevantes descritas 

abaixo.  

Serviços de Manutenção preventiva e corretiva no parque Iluminação Pública com no mínimo 10.000 (dez mil) pontos. 

Execução de serviços de eficientização energética do parque de IP. 

Execução de serviços de cadastro de ponto de Iluminação Pública, com no mínimo 10.000 (dez mil) pontos. 

Execução de serviços de descarte dos materiais. 

Execução de serviços de iluminação de eventos. 

Execução de serviços de iluminação natalinos. 

Execução de serviços de implantação e operação de Software para Gestão completa do parque de Iluminação Pública, com 

no mínimo 10.000 (dez mil) pontos. 

Execução de serviços de instalação de luminárias com Tecnologia LED, com no mínimo 600 (seiscentas) luminárias. 

Execução de serviços de podas de árvores. 

21.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, 

profissional de nível superior com formação em Engenharia Elétrica, cujo nome deverá constar na Certidão do CREA (ou 

outro devidamente reconhecido pelo CREA) detentor (res) de Responsabilidade Técnica  (enquanto responsável técnico da 

empresa licitante), acompanhado (s) do (s) CAT (s), emitido pelo CREA por execução dos serviços em características, 

quantidades e prazos semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância valor significativo do 

objeto da licitação. 

21.4. A comprovação de vinculação do (s) responsável (eis) técnico (s) ou de outro profissional devidamente reconhecido 

pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante, deve ser feita através da Certidão do CREA, Carteira de 

Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço, reconhecido firma, entre ambas as partes. 

21.5. Além dos profissionais detentores dos atestados, apresentar e comprovar, na forma estabelecida no item acima, que a 

empresa possui e estão vinculados em seu quadro, na data da entrega das propostas os seguintes profissionais: 

Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente habilitado pelo CREA. 

Engenheiro Civil, devidamente habilitado pelo CREA. 

Eletrotécnico, devidamente habilitado pelo CREA. 

 

 22. DA JUSTIFICATIVA 

22.1. Faz-se necessário a contratação imediata de Empresa de engenharia especifica no ramo do objeto, em virtude de que 

a empresa que ora executa, findará seu contrato e aditivos em breve. 

22.2. Oferecer serviços de iluminação pública de qualidade, eficiência e agilidade, objetivando garantir o bem-estar e 

proporcionando, mas segurança e comodidade aos moradores, deste Município. 

22.3. Assim é de total importância iniciar os procedimentos objetivando atender às determinações    da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL e preparar o Município de Lauro de Freitas para fazer frente aos novos compromissos de 

Gerenciamento, operação de cadastro, Manutenção, reforma e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública. A cidade 
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cresce a cada instante e cabe ao Município zelar pela boa infraestrutura urbana oferecendo à população cada vez melhor 

qualidade de vida. A Iluminação Pública é fator preponderante neste processo. Além do que a expansão imobiliária no 

Município gera a cada dia um aumento significativo da demanda de obras/serviços desta natureza. 

22.4. Este é um processo sem fim porque a cada obra executada que melhora o nível da iluminação em determinado 

trecho da cidade, Bairro ou Via Pública ou mesmo numa Praça Pública, os moradores de outras regiões pleiteiam o mesmo 

procedimento. É nosso dever e obrigação, inclusive pelo Princípio da Isonomia, já que todos são iguais perante a Lei, 

procurar oferecer a todos os Munícipes o mesmo tratamento. O sentimento de igualdade na sociedade moderna pugna 

pelo tratamento justo aos que ainda não conseguiram a viabilização e a consecução de seus direitos mais básicos e 

fundamentais para que tenham não somente o direito a viver, mas para que também possam continuar tendo uma vida 

digna. 

22.5. Desta forma, faz-se necessária a abertura de processo licitatório para contratação de empresa qualificada para a 

sequência da execução das obras e serviços em questão. 

 

23. DO PAGAMENTO 

23.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o serviço aceito e 

devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da conta 

bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária;  

23.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à 

adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes; 

23.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente;  

23.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de 

qualquer natureza;  

23.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como condição de 

pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

Contratante.  

 

24. DO PRAZO CONTRATUAL 

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 
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ANEXO I - PREÇOS UNITÁRIOS POR ATIVIDADE (TERMO DE REFERENCIA) 

 

Item Atividade Unid. Quantidade 
Preço Unitário 
R$ 

Preço Total R$ 

1 
Garantia do funcionamento do Sistema de 
Iluminação Pública 

un 239.232   

2 
Cadastro de ponto de iluminação pública, incluindo 
aplicação de etiqueta - a) Cadastro de ponto de 
iluminação publica 

un 19.936   

3 Instalação de base para Relé un 35   

4 Instalação de Relé un 71   

5 Pintura de Luminárias e projetores       

5.1 Luminárias e Projetores un 8   

5.2 Postes (concreto) - Altura até 11m un 4   

5.3 Postes (concreto) - De 12 a 15m un 4   

6 
Instalação de metro de condutor multiplexado com 
isolação XLPE, classe 06/1kV para iluminação 
Publica (aéreo) - a) 2#16(16)mm² 

      

6.1 2#16(16)mm² m 250   

6.2 3#16(16)mm² m 200   

7 
Instalação de metro de cabo singelo de cobre 
0,6/1,0kV, em eletroduto ou braço de IP 

      

7.1 1,5mm² m 1000   

7.2 2,5mm² m 800   

7.3 4,0mm² m 800   

7.4 6,0mm² m 800   

7.5 10mm² m 500   

7.6 16mm² m 500   

7.7 25mm² m 400   

7.8 35mm² m 300   

8 Retirada de:       

8.1 Metro de condutor aéreo nu ou isolado m 200   

8.2 Chave Eletromagnética un 4   

8.3 Luminária em braço de 1000mm un 100   

8.4 Luminária em braço de 2000mm ou 2500mm un 22   

8.5 Luminária em braço de 3000mm ou 4500mm un 28   

8.6 Luminária em topo de poste até 15m un 100   
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8.7 Lâmpada un 100   

8.8 Reator externo un 100   

8.9 Reator interno un 100   

9 
Instalação de caixa de passagem de concreto ou 
alvenaria no piso 

      

9.1 40x40x40cm un 60   

9.2 Modelo anti-furto - 40X40X40cm, tampa dupla un 11   

10 Instalação de chave Eletromagnética        

10.1 Até 50A un 4   

10.2  De 51A a 80A un 3   

11 
Instalação de metro de eletroduto de PVC embutido 
no piso 

un     

11.1  1" m 30   

11.2  2" m 75   

11.3  3" m 60   

12 Instalação de metro de eletroduto FLEX cor cinza        

12.1 1" m 3   

12.2 2" m 3   

13 
Instalação e retirada de projetores em postes para 
eventos 

      

13.1 
 Até 50m, por um único dia - Incluindo mão de obra e 
material 

cj 28   

13.2 
Metro adicional, acima de 50m, por um único dia - 
Incluindo mão de obra e material 

m 28   

13.3 
 Até 50m, por dia subsequente - Incluindo mão de obra, 
material e manutenção 

cj 36   

13.4 
Metro adicional, acima de 50m, por dia subsequente - 
Incluindo mão de obra, material e manutenção 

m 18   

14 
Instalação de metro de eletroduto de ferro 
galvanizado aparente  

      

14.1 3/4" m 15   

14.2 1" m 12   

14.3  2" m 21   
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15 
Instalação de metro de  eletroduto flexível em PEAD 
para travessias 

      

15.1 2" m 14   

15.2 3" m 7   

15.3 4" m 4   

16 
Instalação de metro de eletroduto PEAD Método 
Não Destrutivo 4" 

m 8   

17 
Instalação  e  retirada  de  projetores  para  
iluminação  de  eventos   

      

17.1  Projetores 250W vapor metálico , por um único dia un 18   

17.2 Projetores 250W vapor metálico , por  dia subsequente un 16   

17.3  Projetores 400W vapor metálico, por um único dia un 7   

17.4 Projetores 400W vapor metálico, por dia subsequente un 5   

17.5 Projetores 1000W vapor metálico, por um único dia un 15   

17.6 Projetores 1000W vapor metálico, por dia subsequente un 4   

18 
Instalação e retirada de poste para Iluminação de 
eventos  

      

18.1 Poste de concreto, por um único dia un 18   

18.2 Poste de concreto, por dia subsequente un 64   

19 Fundação especial em poste       

19.1 1 manilha un 10   

19.2 2 manilhas un 18   

20 Instalação de haste de terra un 70   

21 Instalação de lâmpada       

21.1 100 W- Vapor de Sódio un 14   

21.2 150 W - Vapor de Sódio un 21   

21.3 250W - Vapor de Sódio un 14   

21.4 400W - Vapor de Sódio un 11   

21.5 100 W- Vapor Metálico un 50   
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21.6 150 W- Vapor Metálico un 100   

21.7 250 W- Vapor Metálico un 100   

21.8 400 W- Vapor Metálico un 250   

21.9 1000 W- Vapor Metálico un 15   

22 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em 
braços de 2000mm a 2500mm  

      

22.1 100W vapor de sódio un 3   

22.2 150W vapor de sódio un 7   

22.3 150W- vapor metálico un 5   

23 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em 
braços de 3000mm  

      

23.1 150W- vapor de sódio  un 11   

23.2 250W - vapor de sódio  un 3   

23.3 400W -vapor de sódio  un 4   

23.4 150W - vapor metálico  un 12   

23.5 250W - vapor metálico  un 18   

23.6 400W - vapor metálico  un 25   

24 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em 
braços de 2000mm a 2500mm- Sem fornecimento do 
braço 

      

24.1 100W- vapor de sódio  un 6   

24.2 150W- vapor de sódio  un 4   

24.3 150W- vapor metálico  un 7   

25 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em 
braços de 3000mm a 4500mm - Sem fornecimento 
do braço 

      

25.1 150W- vapor de sódio  un 6   

25.2 250W- vapor de sódio  un 4   

25.3 400W- vapor de sódio un 3   

25.4 150W- vapor de metálico  un 6   

25.5 250W- vapor metálico  un 4   

25.6 400W- vapor metálico  un 3   

26 
Instalação de luminária fechada completa em topo 
de poste até 15m  

      

26.1 250W- vapor de sódio un 2   
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26.2 400W - vapor de sódio  un 3   

26.3 250W - vapor metálico  un 25   

26.4 400W - vapor de metálico   un 25   

27 Disponibilidade de turma leve       

27.1 Período diurno, dias uteis h 141   

27.2 Noturna - dias uteis h 35   

27.3 Período noturno, durante dia de sábado h 7   

27.4 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado h 7   

27.5 Período diurno, durante dia de sábado h 42   

27.6 Período diurno, durante dia de domingo ou feriado h 7   

28 Disponibilidade de turma pesada       

28.1 Período diurno, dias uteis h 88   

28.2 Noturna - dias uteis h 22   

28.3 Período noturno, durante dia de sábado  h 5   

28.4 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado h 5   

28.5 Período diurno, durante dia de sábado h 27   

28.6 Período diurno, durante dia de domingo ou feriado h 5   

29 
Disponibilidade de Caminhão "Munck" - Com 
ajudantes, período diurno, dias uteis 

      

29. Período diurno, dias uteis h 106   

29.2 Período noturno, dias uteis h 27   

29.3 Período diurno, durante dia de sábado h 5   

29.4 Período noturno, durante dia de sábado h 5   

29.5 Período diurno, durante dia de domingo ou feriado h 32   

29.6 Período noturno , durante dia de domingo ou feriado h 5   

30 
Instalação e retirada de ornamentação natalino com 
utilização de mangueira luminosa- a) Cordão 
Luminoso- Sem o suprimento de energia 

m 109   

31 
Instalação e retirada de Arvore natural ornamentada  
- instalação e retirada 
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31.1 
Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas 
brancas, pequeno porte, até 2000 micro lâmpadas  

un 36   

31.2 
Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas 
brancas, media porte, até 5000 micro lâmpadas  

un 21   

31.3 
Arvore natural ornamentada retirada  com micro 
lâmpadas brancas, grande porte, até 10000 micro 
lâmpadas 

un 11   

32 
Instalação e retirada de Arvore natal ornamentada - 
Arvore de natal montada  

      

32.1 Em poste com mangueiras coloridas LED un 21   

32.2 
Com estrutura própria (poste) de mangueiras coloridas 
LED e micro lâmpadas 

un 11   

33 
Instalação e retirada de Ornamento natalinos para 
fachadas -Com fornecimento de material e incluindo 
a manutenção 

      

33.1 Treno com 2 renas -  1,28M X 3,46M un 7   

33.2 Constelação Branca - 1,70M X 0,85M un 7   

33.3 Constelação Azul - 1,70M X 0,85M un 7   

33.4 Constelação Amarela - 1,70M X 0,85M un 7   

33.5 
Painel com saudação natalina (Feliz Natal!) -1,28M X 
3,46M 

un 14   

33.6 
Painel com saudação natalina (Boas Festas!) - 0,60M X 
4,15M 

un 14   

33.7 Anjo - 1,21M X 0,93M un 21   

33.8 Lua com Estrela - 1,05X0,70M un 7   

33.9 Estrela Cadente - 0,85X1,45M un 16   

33.10 Guirlanda Natalina - 0,74X063M un 21   

33.11 Sino Duplo com Laço  - 1,00X1,12M un 21   

33.12 Estrela de 8 Pontas - 1,00X1,00M un 7   

33.13 Caixa de Presente - 1,03M X 0,80M un 7   

33.14 Presépio Novo -1,20M X 1,90M un 7   

34 
 Instalação e retirada de metro de equipamento 
ornamental em fachadas até 10 m ou em arvores 

      

34.1 Metro de mangueira luminosa LED m 21   

34.2 Cordão luminoso om 100 micro lâmpadas  m 21   
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34.3 Cascata luminosa m 101   

35 
Instalação e retirada de Ornamento natalinos para 
fachadas - Com alocação de material e incluindo a 
manutenção  

      

35.1 Treno com 2 renas - 1,28M X 3,46M un 5   

35.2 Constelação  Branca -  1,70M X 0,85M un 5   

35.3 Constelação Azul - 1,70M X 0,85M un 5   

35.4 Constelação Amarela - 1,70M X 0,85M un 5   

35.5 
Painel com saudação natalina (Feliz Natal!) -1,28M X 
3,46M 

un 9   

35.6 
Painel com saudação natalina (Boas Festas!) - 0,60M X 
4,15M 

un 9   

35.7 Anjo - 1,21M X 0,93M un 17   

35.8 Lua com Estrela - 1,05X0,70M un 7   

35.9 Estrela Cadente - 0,85X1,45M un 15   

35.10 Guirlanda Natalina - 0,74X063M un 21   

35.11 Sino Duplo com Laço -  1,00X1,12M un 21   

35.12 Estrela de 8 Pontas -1,00X1,00M un 7   

35.13 Caixa de Presente  -  1,03MX0,80M un 7   

35.14 Presépio Novo -1,20MX 1,90M un 7   

36 Recomposição de piso       

36.1 Pedra Portuguesa m² 10   

36.2 Cimentado m² 12   

36.3 Piso em Concreto estampado m² 8   

37 
Instalação de placa de identificação de obra - a) 
Instalação de placa de identificação de obra - Placa 
de 4X2m 

un 7   

38 Instalação de poste de concreto tipo "DT"       

38.1  9/200 m/kgf un 6   

38.2  9/300 m/kgf un 4   

39 
Instalação de poste de concreto circular tipo "RC" ( 
reduzida conicidade) 

      

39.1  12m un 4   

39.2  14m un 4   

39.3  17m un 1   



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 019/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 011301/2018 

 

                                                                                                 
 

 

 

64 

40 
Instalação de poste metálico cilíndrico - Até 160mm 
de diâmetro e 12m de comprimento (com flange) 

un 3   

41 Instalação de poste telecônico        

41.1 Até 5m reto com flange (base) un 2   

41.2 9m reto com flange (base) un 2   

41.3 10m reto com flange (base) un 3   

41.4 12m reto com flange (base) un 3   

41.5 14m reto com flange (base) un 2   

41.6 Até 5m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.7 7m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.8  9m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.9 10m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.10  14m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

42 
Instalação de Quadro Distribuição 25 A 220V 3 
Circuitos, com programador horário 

un 4   

43 
Instalação de Solda Exotérmica-  Instalação de 
Solda Exotérmica 

un 2   

44 Instalação de soquete        

44.1  E-27 un 10   

44.2  E-40 un 16   

45 
Instalação de armação secundária em poste com 
altura útil até 15m  

      

45.1  01 estribo -Poste circular un 6   

45.2  02 estribo -Poste circular un 6   

45.3  01 estribo -Poste DT un 6   

45.4  02 estribo -Poste DT un 6   

46 
Instalação de suporte de Iluminação em topo de 
poste até 15m  

      

46.1 Suporte para 01 pétala un 7   

46.2 Suporte para 02 pétalas un 6   

46.3 Suporte para 03 pétalas un 4   

46.4 Suporte para 04 pétalas un 2   

46.5 Suporte para 02 projetores un 11   

46.6 Suporte para 03 projetores un 5   

46.7 Suporte para 04 projetores un 2   
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47 Abertura de vala em superfície de:        

47.1  Solo sem pavimentação m³ 14   

47.2  Piso cimentado m³ 11   

47.3 Piso asfáltico m³ 12   

48 
Instalação de Caixa para Medidor de Energia - 
Padrão COELBA 

un 20   

49 
Instalação de equipamentos de Iluminação 
Artística/Realce  - sem fornecimento de suporte ou 
braço 

      

49.1 
eWgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente 
similar 

un 4   

49.2 
Colorgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente 
similar 

un 5   

49.3 
 IWgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente 
similar 

un 3   

49.4 Colorblast da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.5 eWblast da Philips ou produto tecnicamente similar un 4   

49.6 Colorburst da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.7 eWburst da Philips ou produto tecnicamente similar un 4   

49.8 Colorreach da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.9 eWreach da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.10 
DecoScene LED BBMP623 da Philips ou produto 
tecnicamente similar 

un 2   

49.11 
String com 50 pontos e espaçãmento de 10cm - 25 W - 
RGB 

un 2   

49.12 
String com 50 pontos e espaçamento de 10cm - 50 W - 
RGB 

un 4   

49.13 
String com 50 pontos e espaçamento de 10cm- 50 W- 
Branco 

un 3   

49.14 
Luma T-Line ZNR 72 LEDs 130W ou produto 
tecnicamente similar 

un 2   
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49.15 
Data enabler Pro da Philips ou produto tecnicamente 
similar 

un 7   

50 
Instalação de luminária LED  IP 65, 70% DO FLUXO 
APÓS 50.000 H, EFICIÊNCIA  >  90 LM/W 

      

50.1 LED de 40~50W un 31   

50.2 LED de 51~65W un 31   

50.3 LED de 66~85W un 100   

50.4 LED de 86~110W un 75   

50.5 LED de 111~145W un 20   

50.6 LED de 146~175W un 200   

50.7 LED de 176~210W un 100   

50.8 LED de 211~270 W un 250   

51 
Sistema de Telegestão – Controlador de Segmento 
"grupo de luminárias" 

 un 1   

52 
Sistema de Telegestão – Controlador Individual de 
luminárias Sistema de Telegestão  

 un 200   

53 Poda de Arvore un 80   

54 
Instalação e retirada de rede de energia (até 4mm2) 
para instalação de tomada e/ou ponto de iluminação 
de evento 

      

54.1 
Até 50m, por um único dia. Incluindo mão de obra e 
material 

cj 94   

54.2 
Metro adicional, acima de 50m, por um único dia. 
Incluindo mão de obra e material 

m 141   

54.3 
Até 50m, por único subsequente. Incluindo mão de obra 
e material 

cj 8   

54.4 
Metro adicional, acima de  50m, por único subsequente. 
Incluindo mão de obra e material 

m 10   

55 
Instalação e retirada de rede de energia (até 16mm2) 
para instalação de tomada e/ou ponto de iluminação 
de evento 

      

55.1 
Até 50m, por um único dia. Incluindo mão de obra e 
material 

cj 37   
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55.2 
Metro adicional, acima de 50m, por um único dia. 
Incluindo mão de obra e material 

m 25   

55.3 
Até 50m, por único subsequente. Incluindo mão de obra 
e material 

cj 20   

55.4 
Metro adicional, acima de 50m, por único subsequente. 
Incluindo mão de obra e material 

m 16   

56 
Instalação e retirada de tomada de sobrepor para 
eventos 

      

56.1 Até 10A, por um único dia un 17   

56.2 Até 10A, por dia subsequente un 18   

57 Instalação de metro de cabo 2x2,5 PP 750V m 300   

58 Descarte de lâmpadas un 5000   

59 Concreto para Envelopamento de Cabo I Eletroduto m³ 25   

VALOR TOTAL 
 

POR EXTENSO:  
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ANEXO II DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TERMO DE REFERENCIA) 

 

A. OBJETIVO 

O presente anexo visa descrever os serviços que comporão o contrato de manutenção do sistema de iluminação pública 

do município de Lauro de Freitas, na área abrangida pela licitação, envolvendo ruas, avenidas, acessos, viadutos, túneis, 

passarelas, monumentos (iluminação cênica), etc., dentro das determinações e orientações da administração Municipal. 

 

1. Garantia do funcionamento do Sistema de Iluminação Pública 

Garantia do funcionamento do sistema de iluminação pública atividades vinculadas, na área de abrangência do Contrato, 

a administração do serviço de iluminação pública gerenciamento do uso da energia elétrica, operação e manutenção das 

instalações, intervenções e correções das instalações, inventario e cadastro de todos os pontos do sistema de 

iluminação pública e implantação do sistema informatizado de gerenciamento da iluminação Pública. A remuneração do 

conjunto destes serviços será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso, 

estabelecido na planilha de Preços unitários por Atividade – Anexo I deste Projeto Básico - pelo numero total de pontos 

luminosos existentes no mês de referência da medição e pelo valor proposto pela CONTRATADA. 

 

2. Cadastro de ponto de Iluminação Pública, incluindo aplicação de etiqueta. 

Para toda e qualquer intervenção de manutenção no sistema de iluminação pública deverá ser feita a atualização / 

complementação da base de dados georeferenciados da Prefeitura (Cadastro de ponto de Iluminação Pública, incluindo 

aplicação de etiqueta). 

 

A base de dados da Prefeitura será composta pelos seguintes atributos por poste: 

1. Coordenadas Geográficas do poste; 

2. Código de identificação do poste; 

3. Código do Logradouro (código LOUOS/PMLF); 

4. Luminárias 1 a 8: 

4.1.  Fabricante; 

4.2.  Modelo; 

4.3.  Refletor; 

4.4.  Data de instalação da luminária; 

4.5.  Fabricante da lâmpada; 

4.6.  Potência da lâmpada; 

4.7.  Data de instalação da lâmpada; 

4.8.  Fabricante do reator; 

4.9.  Potência do reator; 

4.10. Data de instalação do reator; 

4.11. Fabricante do relé fotoelétrico; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 019/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 011301/2018 

 

                                                                                                 
 

 

 

69 

4.12. Data de instalação do relé fotoelétrico; 

5. Propriedade do poste (PMLF ou COELBA); 

6. Comprimento do braço (se poste COELBA); 

7. Dados do Poste (se poste PMLF) 7.1. Modelo; 

7.2. Altura; 

7.3. Número/comprimento dos braços; 

7.4. Cor 

8. Faturamento (medido / não medido); 

9. Nº do medidor da COELBA; 

10. Outros acessórios e características do ponto luminoso (suportes, etc.); 

11. Fotografia panorâmica do conjunto poste/luminárias em formato JPG, resolução 4MPX. 

Para qualquer intervenção de manutenção no ponto (poste) de iluminação pública, os dados que compõem o cadastro 

deverão ser incorporados / atualizados ao Cadastro da Iluminação Pública diretamente pela equipe de manutenção 

através de receptores GPS com GIS móvel incorporado. 

Todos os dados coletados deverão ser processados na empresa através de softwares específicos, exportados em forma 

de base de dados compatível com o programa da concessionaria, e encaminhados semanalmente à SESP para que 

sejam consolidados em um banco de dados único. Estes dados serão posteriormente encaminhados pela SESP à 

COELBA para atualização. 

Nos casos em que o ponto sob intervenção não esteja ainda cadastrado, além da complementação do Cadastro de 

Iluminação Pública deverá ser instalada etiqueta de identificação no poste, conforme padrão definido pela SESP. 

Nos casos em exista etiqueta de identificação e esta se encontre danificada, a mesma deverá ser retirada e substituída 

por uma nova, de acordo com o padrão definido pela SESP. 

A incorporação / atualização dos dados do Cadastro de Iluminação Pública, quando de quaisquer intervenções em 

quaisquer componentes do ponto, não fará jus a nenhum tipo de remuneração. 

A instalação ou substituição de etiqueta de identificação será remunerada de acordo com as planilhas de preços do 

Anexo I do termo de referência. 

A liberação pela SESP do faturamento referente a cada Ordem de Serviço ficará condicionada à entrega da base de 

dados atualizada, contendo as informações relativas ao serviço prestado. 

Será de responsabilidade da Prefeitura a atualização da base cadastral da SESP e o envio para a COELBA dos dados 

alterados / complementados. 

 

B. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

     3.      Instalação de base para Relé 

a) Instalação de base para relé 

Consiste na instalação de base para relé, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

4.        Instalação de Relé 

a) Instalação de base para relé 
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Consiste na instalação de relé, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

     5. Pintura de: 

5.1  Luminárias e projetores 

5.2  Poste (concreto) – Altura ate 11m 

5.3  Poste (concreto) – De 12 a 15m 

Consiste na pintura de luminárias, projetores e postes. 

6. Instalação de metro de condutor multiplexado com isolação XLPE, classe 06/1kV para iluminação pública 

(aéreo) 

7.1  2#16(16)mm² 

7.2  3#16(16)mm² 

Consiste na instalação de condutores isolados XLPE multiplexados 0,6 / 1,0 kV para rede aérea de iluminação pública, 

incluindo isoladores, cintas, armações e demais ferragens e conexões necessárias. 

7.  Instalação de metro de cabo singelo de cobre 06/1kV, em eletroduto ou braço de IP 

8.1  1,5mm² 

8.2  2,5mm² 

8.3  4,0mm² 

8.4  6,0mm² 

8.5  10mm² 

8.6  16mm² 

8.7  25mm² 

8.8  35mm² 

Consiste na instalação de condutores isolados classe 0,6 / 1,0 kV incluindo fornecimento de material e mão de obra, Não 

inclui abertura de vala e reaterro. 

 

8. Retirada de: 

9.1  Metro de condutor aéreo nu ou isolado 

9.2  Chave eletromagnética 

9.3  Luminária em braço de 1000mm 

9.4  Luminária em braço de 2000mm o 2500mm 

9.5  Luminária em braço de 3000 ou 4500mm 

9.6  Luminária em topo de poste até 15m 

9.7  Lâmpada 

9.8  Reator externo 

9.9  Reator interno 
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Consiste na retirada de metro de condutor aéreo n ou isolado, incluindo a amarração em rolos, identificação e entrega no 

almoxarifado da SESP ou em outro local ate 20km de distancia . Retirada da chave eletromagnética, luminárias, 

lâmpadas e reatores incluindo somente a mão de obra. 

 

9. Instalação de caixa de passagem de concreto ou alvenaria no piso 

10.1  40x40x40cm 

10.2  Modelo antifurto  - 40x40x40cm, dupla tampa 

Consiste na instalação de caixa de passagem e modelo antiurto, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

10. Instalação de chave eletromagnética 

11.1 Até 50A 

11.2 De 51A a 80A 

Consiste na instalação da chave eletromagnética e conexões para carga de iluminação (indutiva) em regime continuo, 

incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

11. Instalação de metro de eletroduto de PVC embutido no piso 

12.1   1” 

12.2   2” 

12.3   3” 

Consiste na Instalação de eletroduto de PVC embutido no piso, incluindo luvas, conexões e obras civis para 

recomposição do piso. 

 

12. Instalação de metro de eletroduto FLEX cor cinza 

13.1   1” 

13.2   2” 

Consiste na Instalação de eletroduto tipo PEAD, Kanaflex embutido no piso, incluindo fornecimento de material e mão de 

obra. 

 

13. Instalação e retirada de projetores em poste para evento 

14.1 Até 50m, por um único dia – Incluindo mão de obra e material. 

14.2 Metro adicional, acima de 50m, por um único dia - Incluindo mão de obra e material. 

14.3 Até 50m, por dia subsequente – Incluindo mão de obra e material. 

14.4 Metro adicional, acima de 50m, por dia subsequente - Incluindo mão de obra e material. 

Consiste na instalação e retirada de projetores em poste para evento por um único dia e dia subsequente, incluindo 

fornecimento de material e mão de obra. 

 

14. Instalação de metro de eletroduto de ferro galvanizado aparente 
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15.1   3/4" 

15.2   1” 

15.3   2” 

Consiste na Instalação de ferro galvanizado aparente incluindo luvas, abraçadeiras, suportes para fixações, caixas de 

passagem, conduletes. 

 

15. Instalação de metro de eletroduto flexível em PEAD para travessias 

16.1   2” 

16.2   3” 

16.3   4” 

Instalação de eletroduto em PEAD embutido no piso, utilizando-se de ferramenta especial para escavação sob pista pelo 

método não destrutivo, incluindo recomposição de quaisquer danos aos pavimentos (calçada, pista, canteiros, etc.). 

 

16. Instalação de metro de eletroduto PEAD - método não destrutivo, 4” 

Instalação de eletroduto em PEAD 4” embutido no piso, utilizando-se de ferramenta especial para escavação sob pista 

pelo método não destrutivo, incluindo recomposição de quaisquer danos aos pavimentos (calçada, pista, canteiros, etc.). 

 

17. Instalação e retirada de projetores para iluminação de eventos  

18.1 Projetores 250W vapor metálico, por um único dia 

18.2 Projetores 250W vapor metálico, por dia subsequente 

18.3 Projetores 400W vapor metálico, por um único dia 

18.4 Projetores 400W vapor metálico, por dia subsequente 

18.5 Projetores 1000W vapor metálico, por um único dia 

18.6 Projetores 1000W vapor metálico, por dia subsequente 

Consiste na instalação provisória do projetor, incluindo cruzeta para realização de evento e posterior retirada dos 

mesmos, que permanecerão em posse do empreiteiro. 

 

18. Instalação e retirada de poste para iluminação de eventos 

19.1 Poste de concreto, por um único dia. 

19.2 Poste de concreto, por dia subsequente. 

Consiste na instalação provisória de poste de concreto, para realização de evento e posterior retirada dos mesmo, que 

permanecerão em posse do empreiteiro. 

 

19. Fundação especial em poste 

20.1 1 manilha 

20.2 2 manilha 
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Consiste na execução da fundação em poste de concreto, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

20.           Instalação de Haste de Terra 

Instalação de haste de terra tipo Copperweld, 5/8”x 3,00m, incluindo conexões e recomposição de pisos e terrenos. 

 

21.    Instalação de Lâmpada 

23.1 100W – Vapor de Sódio 

23.2 150W - Vapor de Sódio 

23.3 250W - Vapor de Sódio 

23.4 400W -  Vapor de Sódio 

22.5 100W  - Vapor Metálico 

23.6 150W  - Vapor Metálico 

23.7 250W - Vapor Metálico 

23.8 400W - Vapor Metálico 

23.9 1000W - Vapor Metálico 

Consiste na instalação da lâmpada, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

22. Instalação de ponto de iluminação pública em braços de 2000mm a 2500mm – com fornecimento de 

material. 

24.1 100W - vapor de sódio 

24.2 150W - vapor de sódio 

24.3 150W - vapor metálico 

 

Instalação de um braço de 2.000 ou 2.500mm, luminária tipo pétala fechada, suporte, relé, reator interno ou externo, 

lâmpada, receptáculo, fiação e conexões (conforme padronização da Concessionária de Energia), em poste. 

 

23. Instalação de ponto de iluminação pública em braços de 3000mm – com fornecimento de material. 

25.1 150W vapor de sódio  

25.2 250W vapor de sódio  

25.3 400W vapor de sódio  

25.4 150W vapor de metálico  

25.5 250W vapor de metálico  

25.6 400W vapor de metálico  

Instalação de um braço de 3.000mm, luminária tipo pétala fechada, suporte, relé, reator interno ou externo, lâmpada, 

receptáculo, fiação e conexões (conforme padronização da Concessionária de Energia), em poste. 
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24. Instalação de ponto de iluminação pública em braços de 2000mm a 2500mm – Sem fornecimento de 

material. 

26.1 100W vapor de sódio, fechada  

26.2 150W vapor de sódio, fechada  

26.3 150W vapor de metálico, fechada  

Consiste na instalação de luminária fechada completa com grau de proteção em braços de 2.000mm a 2.500mm, excluindo 

o fornecimento do braço e incluindo a mão de obra. 

 

25. Instalação de ponto de iluminação pública em braços de 3000mm a 4500mm – Sem fornecimento de 

material. 

27.1 150W vapor de sódio  

27.2 250W vapor de sódio  

27.3 400W vapor de sódio  

27.4 150W vapor de metálico  

27.5 250W vapor de metálico  

27.6 400W vapor de metálico  

Consiste na instalação de luminária fechada completa com grau de proteção em braços de 3.000mm a 4.500mm, excluindo 

o fornecimento do braço e incluindo a mão de obra. 

 

26. Instalação de luminária fechada completa em topo de poste até 15m 

28.1 250W vapor de sódio   

28.2 400W vapor de sódio  

28.3 250W vapor de metálico  

28.4 400W vapor de metálico  

Instalação de suporte metálico, luminária tipo pétala fechada, relé, reator, lâmpada, receptáculo, fiação e conexões em 

poste até 15 metros de altura (útil). 

 

27. Disponibilidade de turma leve 

29.1 Período diurno, dias uteis. 

29.2 Período Noturno, dias uteis. 

29.3 Período noturno, durante dia de sábado. 

29.4 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado. 

29.5 Período diurno, durante o dia de sábado. 

29.6 Período diurno, durante o dia de domingo ou feriado. 
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Disponibilidade, para execução de serviços de instalação do sistema de iluminação pública, de 01 turma leve composta de 

02 homens e 01 veículo tipo Camioneta com capacidade de 500Kg, equipada com porta-escada e ferramental adequado às 

atividades de manutenção, no período de uma hora. 

 

28. Disponibilidade de turma Pesada 

30.1 Período diurno, dias uteis. 

30.2 Período Noturno, dias uteis. 

30.3 Período diurno, durante o dia de sábado. 

30.4 Período noturno, durante dia de sábado. 

30.5 Período diurno, durante o dia de sábado. 

30.6 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado. 

Disponibilidade, para execução de serviços de instalação do sistema de iluminação pública, de 01 turma pesada composta 

de 03 homens e 01 veículo tipo Caminhão Cesto aéreo ou equivalente, equipado com escada hidráulica e ferramental 

adequado às atividades de manutenção, no período de uma hora. 

 

29. Disponibilidade de Caminhão “Munck” – Com Ajudantes 

31.1 Período diurno, dias uteis. 

31.2 Período Noturno, dias uteis. 

31.3 Período diurno, durante o dia de sábado. 

31.4 Período noturno, durante dia de sábado. 

31.5 Período diurno, durante o dia de sábado. 

31.6 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado. 

Disponibilidade, para execução de serviços de manutenção de iluminação pública, de um caminhão Munck, com capacidade 

de 3500kg e dois ajudantes para transporte, carga e descarga de equipamentos de IP. 

 

30. Instalação e retirada de ornamentação natalino com utilização de mangueira luminosa – a) cordão 

Luminoso – Sem o suprimento de energia 

Consiste na instalação e retirada da ornamentação natalina com a utilização de mangueira luminosa, incluindo material e 

mão de obra. 

 

31. Instalação e retirada de Arvore natural ornamentada – Instalação e retirada. 

33.1 Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas brancas, pequeno porte, ate 2.000 micro lâmpadas. 

33.2 Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas brancas, médio porte, ate 5.000 micro lâmpadas 

33.3 Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas brancas, grande porte, ate 10.000 micro lâmpadas 

Consiste na instalação e retirada de arvore natural para ornamentação de pequeno, médio e grade porte de 2.000 a 10.000 

micro lâmpadas, incluindo material e mão de obra. 
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32. Instalação e retirada de Arvore de natal ornamentada – Arvore de natal montada 

34.1 Em poste com mangueiras coloridas LED 

34.2 Com estrutura própria (poste) de mangueiras coloridas LED e micro lâmpadas. 

Consiste na instalação e retirada de arvore natalina para ornamentação em postes com mangueiras coloridas em LED e 

micro lâmpadas, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

33. Instalação e retirada de Ornamento natalinos para fachadas – Com fornecimento de material e incluindo a 

manutenção. 

35.1 Treno com 2 rendas – 1,28M x 3,46M 

35.2 Constelação Branca – 1,70M x 0,85M 

35.3 Constelação Azul – 1,70M x 0,85M 

35.4 Constelação Amarela – 1,70M x 0,85M 

35.5 Painel com saudação natalina (Feliz Natal!) – 0,60M x 3,46M 

35.6 Painel com saudação natalina (Boas Festas!) – 0,60M x 4,15M 

35.7 Anjo – 1,21M x 0,93M 

35.8 Lua com Estrela – 1,05M x 0,70M 

35.9      Estrela Cadente – 0,85M x 1,45M 

35.10 Guirlanda Natalina – 0,74M x 0,63M 

35.11 Sino duplo com laço – 1,00M x 1,12M 

35.12 Estrela de 8 Pontas – 1,00M x 1,00M 

35.13 Caixa de Presente – 1,03M x 0,80M 

35.14 Presépio Novo – 1,20M x 1,90M 

Consiste na instalação e retirada de efeitos natalinos para fachadas no período natalino, incluindo material e manutenção. 

 

34. Instalação e retirada de metro de equipamento ornamental em fachadas ate 10m ou em arvores. 

36.1 Metro de mangueira luminosa LED 

36.2 Cordão luminoso com 100 micro lâmpadas 

36.3 Cascata luminosa 

Consiste na instalação e retirada do equipamento que será utilizado no período natalino em fachadas ate 10m e arvores , 

incluindo material e mão de obra. 

 

35. Instalação e retirada de Ornamento Natalino para Fachadas – Com alocação de material e incluindo a 

manutenção. 

37.1  Treno com 2 rendas – 1,28M x 3,46M 

37.2  Constelação Branca – 1,70M x 0,85M 

37.3  Constelação Azul – 1,70M x 0,85M 

37.4  Constelação Amarela – 1,70M x 0,85M 
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37.5  Painel com saudação natalina (Feliz Natal!) – 0,60M x 3,46M 

37.6  Painel com saudação natalina (Boas Festas!) – 0,60M x 4,15M 

37.7  Anjo – 1,21M x 0,93M 

37.8  Lua com Estrela – 1,05M x 0,70M 

37.9  Guirlanda Natalina – 0,74M x 0,63M 

37.10  Sino duplo com laço – 1,00M x 1,12M 

37.11  Estrela de 8 Pontas – 1,00M x 1,00M 

37.12  Caixa de Presente – 1,03M x 0,80M 

37.13  Presépio Novo – 1,20M x 1,90M 

Consiste na instalação e retirada e alocação de ornamento natalinos em fachadas no período natalino, incluindo alocação 

do material e manutenção. 

 

36. Recomposição de Piso 

38.1 Pedra Portuguesa 

38.2 Cimentado 

38.3 Piso em Concreto estampado 

Consiste na recomposição do piso, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

37. Instalação de placa de identificação de Obra – Placa de 4x2m 

Consiste na instalação de placa de identificação, incluindo fornecimento de material e mão de obra. 

 

38. Instalação de Poste de concreto tipo “DT” 

40.1 9/200 m/Kgf 

40.2 9/300 m/Kgf 

Consiste na instalação de um poste de concreto tipo “R”, incluindo a escavação reaterro compactado e recomposição do 

piso danificado. 

 

39. Instalação de Poste de concreto circular tipo “RC” (reduzida conicidade). 

41.1 12m 

41.2 14m 

41.3 17m 

Consiste na instalação de um poste de concreto tipo "R" de conicidade reduzida, incluindo a escavação reaterro 

compactado e recomposição do piso danificado. 
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40. Instalação de Poste metálico cilíndrico – a) Até 160mm de diâmetro e 12m de comprimento (com flange) 

Consiste na instalação de um poste metálico cilíndrico ate 160mm de diâmetro e 12m de altura, incluindo a escavação 

reaterro compactado e recomposição do piso danificado. 

 

41. Instalação de poste telecônico. 

43.1 Até 5m reto com flange (base) 

43.2 9m reto com flange (base) 

43.3 10m reto com flange (base) 

43.4 12m reto com flange (base) 

43.5 14m reto com flange (base) 

43.6 Até 5m reto sem flange (engastado no piso) 

43.7 7m reto sem flange (engastado no piso) 

43.8 9m reto sem flange (engastado no piso) 

43.9 10m reto sem flange (engastado no piso) 

43.10 14m reto sem flange (engastado no piso) 

Consiste na instalação de poste telecônico incluindo a escavação e o reaterro compactado (quando engastado no piso) ou 

os chumbadores para fixação (quando flangeados). 

 

42. Instalação de Quadro Distribuição 25A a 220V 3 circuitos, com programador horário. 

Instalação de um quadro de distribuição 25A e proteção geral em policarbonato ou em chapa de alumínio (de acordo com o 

padrão da concessionaria) incluindo a instalação em mureta de alvenaria, eletrodutos de interligação e demais elementos 

necessários ao perfeito funcionamento das mesmas. 

 

43. Instalação de Solda Exotérmica – a) Instalação de Solda Exotérmica 

Consiste na instalação de solda exotérmica, incluindo material e a mão de obra. 

 

44. Instalação de Soquete. 

46.1 E-27 

46.2 E-40 

Consiste na instalação de Soquete, incluindo fornecimento de material e a mão de obra. 

 

45. Instalação de armação secundaria em poste com altura útil até 15m. 

47.1 01 estribo – Poste circular 

47.2 02 estribo – Poste circular 

47.3 01 estribo – Poste DT 

47.4 02 estribo – Poste DT 
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Consiste na instalação de armação secundaria em poste com altura útil ate 15m, incluindo fornecimento de material e a mão 

de obra. 

 

46. Instalação de suporte de iluminação em topo de poste até 15m. 

48.1 Suporte para 1 pétala 

48.2 Suporte para 2 pétalas 

48.3 Suporte para 3 pétalas 

48.4 Suporte para 4 pétalas 

48.5 Suporte para 2 projetores 

48.6 Suporte para 3 projetores 

48.7 Suporte para 4 projetores 

Instalação de suporte da luminária/projetor, incluindo a reinstalação de luminária, com seus acessórios, fiação, conexões, 

isolação e limpeza da luminária. 

 

47. Abertura de vala em superfície de: 

49.1 Solo sem pavimentação 

49.2 Piso cimentado 

49.3 Piso asfáltico 

Consiste na abertura da vala e reaterro, incluindo somente a mão de obra. 

 

48. Instalação de Caixa de Medidor de Energia – Padrão Coelba. 

Instalação de caixa para medição de energia (de acordo com o padrão da COELBA), incluindo a instalação em mureta de 

alvenaria, eletrodutos de interligação e demais elementos necessários ao perfeito funcionamento das mesmas. 

 

49. Instalação de equipamentos de iluminação Artística/ Realce – sem fornecimento de suporte ou braço. 

51.1    eWgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.2    Colorgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.3    IWgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.4    Colorgraze  da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.5    eWblast  da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.6    Colorbust da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.7    eWburst da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.8    Colorreach da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.9     eWreach da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.10 DecoScene LED BBMP623 da Philips ou produto tecnicamente similar 

51.11 String com 50 pontos e espaçamento de 10cm – 25W RGB 

51.12 String com 50 pontos e espaçamento de 10cm – 50W RGB 
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51.13 String com 50 pontos e espaçamento de 10cm – 50W Branco 

51.14 Luma T-Line ZNR 72 LED’S 130W ou produto tecnicamente similar 

51.15 Data enabler Pro da Philips ou produto tecnicamente similar 

Consiste na instalação de equipamentos de iluminação artística/ realce, incluindo a mão de obra e fornecimento de material 

exceto suporte ou braço. 

 

50. Instalação de luminária LED IP 65, 70% do Fluxo após 50.000H, eficiência > 90 LM/W 

52.1 LED 40~50W 

52.2 LED 51~65W 

52.3 LED 66~85W 

52.4 LED 86~110W 

52.5 LED 111~145W 

52.6 LED 146~175W 

52.7 LED 176~210W 

52.8 LED 211~270W 

Consiste na instalação da luminária LED, incluindo a limpeza da luminária, fornecimento de material e a mão de obra. 

 

51. Sistema de Telegestão – Controlador de Segmento "grupo de luminárias" 

Deverá possuir função de monitorar, controlar e dirigir um reator ou drive. Controlando grupos de luminárias até 150 

unidades. A comunicação entre o ambiente de controle e o controlador deverá ser feita via conexão 2,5G/3G; 

 O controlador deverá controlar o reator/drive através da comutação da rede de alimentação, dimerização por degrau, 

comunicação DALI ou comunicação analógica. 

O Controlador deverá ser capaz de armazenar a última programação. Caso a comunicação de radio frequência ou 2,5G/3G 

estiver temporariamente indisponível, o controlador deverá permanecer operacional de acordo com sua última programação. 

Deverá possuir funções de medição de corrente, tensão da rede, fator de potência, horas de funcionamento, nível de 

dimerização, última energização e desenergização a luminária, erros de mensagem e consumo de energia da lâmpada 

ligada / conjunto de LED. Deverá possuir funções de geração de relatórios com base nas medições 

 

52.   Sistema de Telegestão – Controlador Individual de luminárias Sistema de Telegestão 

Deverá possuir função de monitorar, controlar e dirigir um reator ou drive. 

O controlador deverá controlar o reator/drive através da comutação da rede de alimentação, dimerização por degrau, 

comunicação DALI ou comunicação analógica, dessa forma, ser integrado a um controlador de Segmento. 

 

53.     Poda de árvores  

Consiste no serviço de poda leve em uma árvore para retirada de folhas e galhos que estejam obstruindo os equipamentos 

de iluminação pública, incluindo um caminhão cesto. 
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54.    Instalação e retirada de rede de energia (ate 4mm²) para instalação de tomada e/ou ponto de iluminação de 

evento. 

56.1 Ate 50m, por único dia, incluindo mão de obra e material 

56.2 Metro adicional, acima de 50m, por único dia, incluindo mão de obra e material 

56.3 Ate 50m, por dia subsequente, incluindo mão de obra e material 

56.4 Metro adicional, acima de 50m, por dia subsequente, incluindo mão de obra e material 

Consiste na instalação e retirada de rede de energia ate 4mm² para instalação de tomada e/ou ponto de iluminação de 

evento, fornecimento de material e a mão de obra. 

 

55.    Instalação e retirada de rede de energia (ate 16mm²) para instalação de tomada e/ou ponto de iluminação de 

evento. 

57.1 Ate 50m, por único dia, incluindo mão de obra e material 

56.2 Metro adicional, acima de 50m, por único dia, incluindo mão de obra e material 

56.3 Ate 50m, por dia subsequente, incluindo mão de obra e material 

56.4 Metro adicional, acima de 50m, por dia subsequente, incluindo mão de obra e material 

Consiste na instalação e retirada de rede de energia ate 16mm² para instalação de tomada e/ou ponto de iluminação de 

evento, incluindo fornecimento de material e a mão de obra. 

 

56.    Instalação e retirada de tomada de sobrepor para eventos 

58.1 Ate 10A, por um único dia 

58.2 Ate 10A, por dia subsequente 

Consiste na instalação e retirada de tomada de sobrepor para eventos, incluindo fornecimento de material e a mão de obra. 

 

57.    Instalação de metro de cabo 2x2,5PP 750V 

Consiste na instalação de metro de cabo 2x2,5PP 750V, fornecimento de material e a mão de obra. 

 

58. Descarte de lâmpadas 

A empresa deverá coletar, transportar, tratar, descaracterizar, descontaminar e dar destinação apropriada aos resíduos por 

ela produzido nos trabalhos executados, bem como aqueles resultantes da remoção e substituição dos materiais no parque 

de iluminação como: vidros, metais e gases das lâmpadas de alta pressão que compõem o parque de iluminação do 

município atendendo a LEI 12.305, de 02 de agosto de 2010 que altera a LEI 9.065 de 12 de fevereiro de 1998. O Município 

poderá a qualquer momento solicitar para si o total ou parte do material retirado de campo como braços de iluminação, 

luminárias, reatores ou qualquer outro que considerar pertinente, sem prejuízo as obrigações da CONTRATADA no descarte 

do material residual. Todas as lâmpadas retiradas e ou substituídas do parque de iluminação pública, por motivo qualquer, 

em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas as empresas de reciclagem, credenciadas por Órgão 

Ambiental competente e também deverá ser emitido para o Município um Certificado de Destinação Final referente à 

remessa realizada. 
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59. Concreto para Envelopamento de Cabo/Eletroduto 

Construção de concreto para envelopamento de cabo/eletroduto, incluindo escavação, bota-fora, concreto 15mpa, forma, 

aço CA-50, chumbadores e recomposição do piso original do local. 
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ANEXO III - ESTIMATIVA DE PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS-BA (TERMO DE REFERENCIA) 

 

Tipo de Lâmpadas Potência (W) Quantidade 

  

HALÓGENA 

50 18 

100 16 

150 25 

300 6 

500 3 

MISTA 
160 3 

250 2 

LED 

30 13 

50 13 

100 13 

150 10 

200 6 

VAPOR DE SÓDIO 

70 7.782 

100 311 

150 5.268 

250 4.349 

400 356 

VAPOR METÁLICO 

35 22 

70 2 

150 452 

250 354 

400 759 

1.000 64 

2.000 10 

  

TOTAL   19.857 
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ANEXO V 

PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 

Item Detalhamento Unidade Quantidade 
Valor. 

Unitário 
Valor Total 

01 
Garantia do funcionamento do Sistema de Iluminação 
Pública 

un 239.232   

02 
Cadastro de ponto de iluminação pública, incluindo 
aplicação de etiqueta - a) Cadastro de ponto de iluminação 
publica 

un 19.936   

03 Instalação de base para Relé un 35   

04 Instalação de Relé   un 71   

05 Pintura de Luminárias e projetores 
 

05.1 Luminárias e Projetores un 8   

05.2 Postes (concreto) - Altura até 11m un 4   

05.3 Postes (concreto) - De 12 a 15m un 4   

06 
Instalação de metro de condutor multiplexado com isolação 
XLPE, classe 06/1kV para iluminação Publica (aéreo) - a) 
2#16(16)mm² 

 

06.1 2#16(16)mm² m 250   

06.2 3#16(16)mm² m 200   

07 
Instalação de metro de cabo singelo de cobre 0,6/1,0kV, em 
eletroduto ou braço de IP  

07.1 1,5mm² m 1000   

07.2 2,5mm² m 800   

07.3 4,0mm² m 800   

07.4 6,0mm² m 800   

07.5 10mm² m 500   

07.6 16mm² m 500   

07.7 25mm² m 400   

07.8 35mm² m 300   

08 Retirada de: 
 

08.1 Metro de condutor aéreo nu ou isolado m 200   

08.2 Chave Eletromagnética un 4   

08.3 Luminária em braço de 1000mm un 100   
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08.4 Luminária em braço de 2000mm ou 2500mm un 22   

08.5 Luminária em braço de 3000mm ou 4500mm un 28   

08.6 Luminária em topo de poste até 15m un 100   

08.7 Lâmpada un 100   

08.8 Reator externo un 100   

08.9 Reator interno un 100   

09 
Instalação de caixa de passagem de concreto ou alvenaria 
no piso  

09.1 40x40x40cm un 60   

09.2 Modelo anti-furto - 40X40X40cm, tampa dupla un 11   

10 Instalação de chave Eletromagnética  
 

10.1 Até 50A un 4   

10.2  De 51A a 80A un 3   

11 Instalação de metro de eletroduto de PVC embutido no piso 
 

11.1  1" m 30   

11.2  2" m 75   

11.3  3" m 60   

12 Instalação de metro de eletroduto FLEX cor cinza  
 

12.1 1" m 3   

12.2 2" m 3   

13 Instalação e retirada de projetores em postes para eventos 
 

13.1  Até 50m, por um único dia - Incluindo mão de obra e material cj 28   

13.2 
Metro adicional, acima de 50m, por um único dia - Incluindo mão 
de obra e material 

m 28   

13.3 
 Até 50m, por dia subsequente - Incluindo mão de obra, material 
e manutenção 

cj 36   

13.4 
Metro adicional, acima de 50m, por dia subsequente - Incluindo 
mão de obra, material e manutenção 

m 18   

14 
Instalação de metro de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente   

14.1 3/4" m 15   

14.2 1" m 12   

14.3  2" m 21   

15 
Instalação de metro de  eletroduto flexível em PEAD para 
travessias  
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15.1 2" m 14   

15.2 3" m 7   

15.3 4" m 4   

16 
Instalação de metro de eletroduto PEAD Método Não 
Destrutivo 4" 

m 8   

17 
Instalação  e  retirada  de  projetores  para  iluminação  de  
eventos    

17.1  Projetores 250W vapor metálico , por um único dia un 18   

17.2 Projetores 250W vapor metálico , por  dia subsequente un 16   

17.3  Projetores 400W vapor metálico, por um único dia un 7   

17.4 Projetores 400W vapor metálico, por dia subsequente un 5   

17.5 Projetores 1000W vapor metálico, por um único dia un 15   

17.6 Projetores 1000W vapor metálico, por dia subsequente un 4   

18 Instalação e retirada de poste para Iluminação de eventos  
 

18.1 Poste de concreto, por um único dia un 18   

18.2 Poste de concreto, por dia subsequente un 64   

19 Fundação especial em poste 
 

19.1 1 manilha un 10   

19.2 2 manilhas un 18   

20 Instalação de haste de terra un 70   

21 Instalação de lâmpada 
 

21.1 100 W- Vapor de Sódio un 14   

21.2 150 W - Vapor de Sódio un 21   

21.3 250W - Vapor de Sódio un 14   

21.4 400W - Vapor de Sódio un 11   

21.5 100 W- Vapor Metálico un 50   

21.6 150 W- Vapor Metálico un 100   

21.7 250 W- Vapor Metálico un 100   

21.8 400 W- Vapor Metálico un 250   

21.9 1000 W- Vapor Metálico un 15   

22 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em braços de 
2000mm a 2500mm   

22.1 100W vapor de sódio un 3   
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22.2 150W vapor de sódio un 7   

22.3 150W- vapor metálico un 5   

23 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em braços de 
3000mm   

23.1 150W- vapor de sódio  un 11   

23.2 250W - vapor de sódio  un 3   

23.3 400W -vapor de sódio  un 4   

23.4 150W - vapor metálico  un 12   

23.5 250W - vapor metálico  un 18   

23.6 400W - vapor metálico  un 25   

24 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em braços de 
2000mm a 2500mm- Sem fornecimento do braço  

24.1 100W- vapor de sódio  un 6   

24.2 150W- vapor de sódio  un 4   

24.3 150W- vapor metálico  un 7   

25 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em braços de 
3000mm a 4500mm - Sem fornecimento do braço  

25.1 150W- vapor de sódio  un 6   

25.2 250W- vapor de sódio  un 4   

25.3 400W- vapor de sódio un 3   

25.4 150W- vapor de metálico  un 6   

25.5 250W- vapor metálico  un 4   

25.6 400W- vapor metálico  un 3   

26 
Instalação de luminária fechada completa em topo de poste 
até 15m   

26.1 250W- vapor de sódio un 2   

26.2 400W - vapor de sódio  un 3   

26.3 250W - vapor metálico  un 25   

26.4 400W - vapor de metálico   un 25   

27 Disponibilidade de turma leve 
 

27.1 Período diurno, dias uteis h 141   

27.2 Noturna - dias uteis h 35   

27.3 Período noturno, durante dia de sábado h 7   

27.4 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado h 7   

27.5 Período diurno, durante dia de sábado h 42   
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27.6 Período diurno, durante dia de domingo ou feriado h 7   

28 Disponibilidade de turma pesada 
 

28.1 Período diurno, dias uteis h 88   

28.2 Noturna - dias uteis h 22   

28.3 Período noturno, durante dia de sábado  h 5   

28.4 Período noturno, durante dia de domingo ou feriado h 5   

28.5 Período diurno, durante dia de sábado h 27   

28.6 Período diurno, durante dia de domingo ou feriado h 5   

29 
Disponibilidade de Caminhão "Munck" - Com ajudantes, 
período diurno, dias uteis  

29.1 Período diurno, dias uteis h 106   

29.2 Período noturno, dias uteis h 27   

29.3 Período diurno, durante dia de sábado h 5   

29.4 Período noturno, durante dia de sábado h 5   

29.5 Período diurno, durante dia de domingo ou feriado h 32   

29.6 Período noturno , durante dia de domingo ou feriado h 5   

30 
Instalação e retirada de ornamentação natalino com 
utilização de mangueira luminosa- a) Cordão Luminoso- Sem 
o suprimento de energia 

m 109   

31 
Instalação e retirada de Arvore natural ornamentada  - 
instalação e retirada  

31.1 
Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas brancas, 
pequeno porte, até 2000 micro lâmpadas  

un 36   

31.2 
Arvore natural ornamentada com micro lâmpadas brancas, media 
porte, até 5000 micro lâmpadas  

un 21   

31.3 
Arvore natural ornamentada retirada  com micro lâmpadas 
brancas, grande porte, até 10000 micro lâmpadas 

un 11   

32 
Instalação e retirada de Arvore natal ornamentada - Arvore 
de natal montada   

32.1 Em poste com mangueiras coloridas LED un 21   

32.2 
Com estrutura própria (poste) de mangueiras coloridas LED e 
micro lâmpadas 

un 11   

33 
Instalação e retirada de Ornamento natalinos para fachadas -
Com fornecimento de material e incluindo a manutenção  

33.1 Treno com 2 renas -  1,28M X 3,46M un 7   

33.2 Constelação Branca - 1,70M X 0,85M un 7   

33.3 Constelação Azul - 1,70M X 0,85M un 7   

33.4 Constelação Amarela - 1,70M X 0,85M un 7   

33.5 Painel com saudação natalina (Feliz Natal!) -1,28M X 3,46M un 14   
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33.6 Painel com saudação natalina (Boas Festas!) - 0,60M X 4,15M un 14   

33.7 Anjo - 1,21M X 0,93M un 21   

33.8 Lua com Estrela - 1,05X0,70M un 7   

33.9 Estrela Cadente - 0,85X1,45M un 16   

33.10 Guirlanda Natalina - 0,74X063M un 21   

33.11 Sino Duplo com Laço  - 1,00X1,12M un 21   

33.12 Estrela de 8 Pontas - 1,00X1,00M un 7   

33.13 Caixa de Presente - 1,03M X 0,80M un 7   

33.14 Presépio Novo -1,20M X 1,90M un 7   

34 
 Instalação e retirada de metro de equipamento ornamental 
em fachadas até 10 m ou em arvores  

34.1 Metro de mangueira luminosa LED m 21   

34.2 Cordão luminoso om 100 micro lâmpadas  m 21   

34.3 Cascata luminosa m 101   

35 
Instalação e retirada de Ornamento natalinos para fachadas - 
Com alocação de material e incluindo a manutenção   

35.1 Treno com 2 renas - 1,28M X 3,46M un 5   

35.2 Constelação  Branca -  1,70M X 0,85M un 5   

35.3 Constelação Azul - 1,70M X 0,85M un 5   

35.4 Constelação Amarela - 1,70M X 0,85M un 5   

35.5 Painel com saudação natalina (Feliz Natal!) -1,28M X 3,46M un 9   

35.6 Painel com saudação natalina (Boas Festas!) - 0,60M X 4,15M un 9   

35.7 Anjo - 1,21M X 0,93M un 17   

35.8 Lua com Estrela - 1,05X0,70M un 7   

35.9 Estrela Cadente - 0,85X1,45M un 15   

35.10 Guirlanda Natalina - 0,74X063M un 21   

35.11 Sino Duplo com Laço -  1,00X1,12M un 21   

35.12 Estrela de 8 Pontas -1,00X1,00M un 7   

35.13 Caixa de Presente  -  1,03MX0,80M un 7   

35.14 Presépio Novo -1,20MX 1,90M un 7   

36 Recomposição de piso 
 

36.1 Pedra Portuguesa m² 10   

36.2 Cimentado m² 12   

36.3 Piso em Concreto estampado m² 8   

37 
Instalação de placa de identificação de obra - a) Instalação 
de placa de identificação de obra - Placa de 4X2m 

un 7   

38 Instalação de poste de concreto tipo "DT" 
 

38.1  9/200 m/kgf un 6   



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 019/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 011301/2018 

 

                                                                                                 
 

 

 

90 

38.2  9/300 m/kgf un 4   

39 
Instalação de poste de concreto circular tipo "RC" ( reduzida 
conicidade)  

39.1  12m un 4   

39.2  14m un 4   

39.3  17m un 1   

40 
Instalação de poste metálico cilíndrico - Até 160mm de 
diâmetro e 12m de comprimento (com flange) 

un 3   

41 Instalação de poste telecônico  
 

41.1 Até 5m reto com flange (base) un 2   

41.2 9m reto com flange (base) un 2   

41.3 10m reto com flange (base) un 3   

41.4 12m reto com flange (base) un 3   

41.5 14m reto com flange (base) un 2   

41.6 Até 5m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.7 7m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.8  9m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.9 10m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

41.10  14m reto sem flange (engastado no piso) un 3   

42 
Instalação de Quadro Distribuição 25 A 220V 3 Circuitos, 
com programador horário 

un 4   

43 
Instalação de Solda Exotérmica-  Instalação de Solda 
Exotérmica 

un 2   

44 Instalação de soquete  
 

44.1  E-27 un 10   

44.2  E-40 un 16   

45 
Instalação de armação secundária em poste com altura útil 
até 15m   

45.1  01 estribo -Poste circular un 6   

45.2  02 estribo -Poste circular un 6   

45.3  01 estribo -Poste DT un 6   

45.4  02 estribo -Poste DT un 6   

46 
Instalação de suporte de Iluminação em topo de poste até 
15m   

46.1 Suporte para 01 pétala un 7   

46.2 Suporte para 02 pétalas un 6   

46.3 Suporte para 03 pétalas un 4   

46.4 Suporte para 04 pétalas un 2   

46.5 Suporte para 02 projetores un 11   
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46.6 Suporte para 03 projetores un 5   

46.7 Suporte para 04 projetores un 2   

47 Abertura de vala em superfície de:  
 

47.1  Solo sem pavimentação m³ 14   

47.2  Piso cimentado m³ 11   

47.3 Piso asfáltico m³ 12   

48 
Instalação de Caixa para Medidor de Energia - Padrão 
COELBA 

un 20   

49 
Instalação de equipamentos de Iluminação Artística/Realce  - 
sem fornecimento de suporte ou braço  

49.1 eWgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente similar un 4   

49.2 Colorgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente similar un 5   

49.3  IWgraze 120cm da Philips ou produto tecnicamente similar un 3   

49.4 Colorblast da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.5 eWblast da Philips ou produto tecnicamente similar un 4   

49.6 Colorburst da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.7 eWburst da Philips ou produto tecnicamente similar un 4   

49.8 Colorreach da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.9 eWreach da Philips ou produto tecnicamente similar un 2   

49.10 
DecoScene LED BBMP623 da Philips ou produto tecnicamente 
similar 

un 2   

49.11 String com 50 pontos e espaçãmento de 10cm - 25 W - RGB un 2   

49.12 String com 50 pontos e espaçamento de 10cm - 50 W - RGB un 4   

49.13 String com 50 pontos e espaçamento de 10cm- 50 W- Branco un 3   

49.14 
Luma T-Line ZNR 72 LEDs 130W ou produto tecnicamente 
similar 

un 2   

49.15 Data enabler Pro da Philips ou produto tecnicamente similar un 7   

50 
Instalação de luminária LED  IP 65, 70% DO FLUXO APÓS 
50.000 H, EFICIÊNCIA  >  90 LM/W  

50.1 LED de 40~50W un 31   

50.2 LED de 51~65W un 31   

50.3 LED de 66~85W un 100   

50.4 LED de 86~110W un 75   

50.5 LED de 111~145W un 20   

50.6 LED de 146~175W un 200   

50.7 LED de 176~210W un 100   

50.8 LED de 211~270 W un 250   

51 
Sistema de Telegestão – Controlador de Segmento "grupo de 
luminárias" 

un 1   
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52 
Sistema de Telegestão – Controlador Individual de 
luminárias Sistema de Telegestão  

un 200   

53 Poda de Arvore un 80   

54 
Instalação e retirada de rede de energia (até 4mm2) para 
instalação de tomada e/ou ponto de iluminação de evento  

54.1 Até 50m, por um único dia. Incluindo mão de obra e material cj 94   

54.2 
Metro adicional, acima de 50m, por um único dia. Incluindo mão 
de obra e material 

m 141   

54.3 
Até 50m, por único subsequente. Incluindo mão de obra e 
material 

cj 8   

54.4 
Metro adicional, acima de  50m, por único subsequente. Incluindo 
mão de obra e material 

m 10   

55 
Instalação e retirada de rede de energia (até 16mm2) para 
instalação de tomada e/ou ponto de iluminação de evento  

55.1 Até 50m, por um único dia. Incluindo mão de obra e material cj 37   

55.2 
Metro adicional, acima de 50m, por um único dia. Incluindo mão 
de obra e material 

m 25   

55.3 
Até 50m, por único subsequente. Incluindo mão de obra e 
material 

cj 20   

55.4 
Metro adicional, acima de 50m, por único subsequente. Incluindo 
mão de obra e material 

m 21   

56 Instalação e retirada de tomada de sobrepor para eventos 
 

56.1 Até 10A, por um único dia un 17   

56.2 Até 10A, por dia subsequente un 18   

57 Instalação de metro de cabo 2x2,5 PP 750V m 300   

58 Descarte de lâmpadas un 5000   

59 Concreto para Envelopamento de Cabo I Eletroduto m³ 25   

 
VALOR TOTAL  =====================> 

  

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados bancários 

da licitante: 

 

 
 
 
Local, _______/__________/_________. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Rep. Legal 
 

BANCO...................................................... AGÊNCIA..................................................... Nº DA CONTA....................................................... 
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ANEXO VI 

   MODELO DE DECLARAÇÃO CIÊNCIA  

 
 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal 

(ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que está ciente do local onde 

serão executados os serviços, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da sua proposta e que os 

preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 

serviços, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do 

contrato. 

 
 

 
 

Lauro de Freitas, ______ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 

(Nome completo) 
(Identificação) 

 
 
 
 
 
 
 


