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i) Na hip6tese de novos investimentos ou services solicitados pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga, e nao previstas no contrato a ser celebrado a Prefeitura Municipal de Itaitinga
podera requerer a empresa a ser contratada, previamente ao processo de recomposicao do
equilibria economico-financeiro, a elaboracao do projeto basico dos services considerando
que:
- 0 projeto basico devera conter todos OS elementos necessaries a precificacao do
investimento e as estimativas do impacto dos services sobre as receitas da empresa a ser
contratada, segundo as melhores praticas e criterios de mercado, tudo de acordo com as
normas tecnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga sobre o assunto;
j) A Prefeitura Municipal de Itaitinga estabelecera o valor limite do custo dos projetos e
estudos a serem considerados para efeito de recornposicao
do equilibria economicofinanceiro.
5.8.3. Ressalvadas as hip6teses de recomposicao do equihbrio economico-financeiro citado
nas clausulas acima, nao havera qualquer outra especie de revisao das condicoes
originalmente estabelecidas no contrato a ser celebrado.

CUUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

a

6.1. As despesas correrao
conta da dotacao orcamentaria da Secretaria de Infraestrutura
do Municipio de Itaitinga/CE, com recursos previstos na seguinte classificacao, dotacao
orcamentaria n° 07.01.15.452.0287.030.
Elemento de Despesas: 33.90.39.00.
Fonte de
Recursos: Ordinario.

cLAusuLA SETIMA- DAS ALTERA<;OES CONTRATUAIS
7.1. Nos termos do art. 65, § 1 °, da Lein° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contra to.
7.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acrescimos e de ate 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
7.1.3. 0 conjunto de acrescimos e o conjunto de supressoes serao calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um <lesses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao acima estabelecidos.
7.2. As alteracoes contratuais decorrentes de alegacao de falhas ou omissoes em qualquer
das pec;:as, orcamentos, plantas, especificacoes, memoriais e estudos tecnicos preliminares
do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacao dos limites do art. 65, § 1 °, da Lei
n° 8.666, de 1993.
7.3. A formacao do pre<;:o dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgao, nao podendo set reduzida a diferenca
percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitacao e o valor global
contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1 °, da Lein° 8.666, de 1993;
7.3.1. Somente em condicoes especiais, devidamente justificadas em relat6rio tecnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgao gestor dos
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recursos ou seu mandatario, poderao os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliacao dos 6rgaos
de controle interno e externo;
7.4. Uma vez formalizada a alteracao contratual, nao se aplicam, para efeito de execucao,
medicao, monitoramento, fiscalizacao e auditoria, OS CUStOS unitarios da planilha de
formacao do prec;:o do edital.
7.5. E admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do
contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.
7.6. No decorrer da execucao do service, os profissionais (responsaveis tecnicos) da
Contratada poderao ser substiruidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja
aprovada pela Administracao.
cLAusuLA OITAVA- DOS PRAZOS
8.1. As condicoes de execucao e os services executados pela Contratada, serao vistoriadas
continuamente pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, a seu criterio, durante a vigencia do
contra to.
8.2. 0 Prazo do Contrato a ser celebrado oriundo dos services objeto deste Projeto Basico
sera 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da "Ordem de Inicio dos
Services", expedida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga;
8.3. 0 Prazo para execucao dos services oriundos do Edital podera ser prorrogado, se
houver interesse de ambas as partes, empresa a ser contratada ate o limite estabelecido pela
Lei Federal n° 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alteracoes subsequentes.
8.4. Reserva-se, desde ja a Prefeitura Municipal de Itaitinga, o direito de, a seu criteria,
objetivando assegurar e avaliar a necessidade operativa do sistema de iluminacao publica,
emitir "Ordens Parciais de Inicio de Services" ou "Ordens de Inicio de Services
Especificas";
8.5. Para os Services de Manutencao a Contratada devera obedecer aos seguintes prazos:
a) 36 (trinta e seis) horas a partir do recebimento do protocolo para executar os "Services
de Rotina", com o lancamento no sistema informatizado, podendo ainda a Prefeitura
Municipal de Itaitinga solicitar atendimento em 24 (vinte e quatro) horas em ate 10% (dez
por cento) dos protocolos recebidos diariamente;
8.6. Os pedidos de prorrogacao deverao se fazer acompanhar de um relat6rio
circunstanciado e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicoes
propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscalizacao da Secretaria
Municipal de Infraestrutura do Municipio de Itaitinga/CE.
8.7. Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria Municipal de
Infraestrutura do Munidpio de Itaitinga - CE, ate 10 (dez) dias antes da data do termino do
prazo contratual.
8.8. Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura do Municipio de Itaitinga/CE, nao serao considerados como
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inadimplemento contratual.

CUUSULA NONA- DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE

a

9.1. A Contratante se obriga a proporcionar
Contratada todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nu 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
9.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual atraves de representante da
Secretaria de Infraestrutura;
9.2.1. Para o disposto do item 9.2, sera determinado o fiscal do contrato pela Secretaria de
Infraestrutura.
9.3. Comunicar
Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
9.4. Providenciar os pagamentos
Contratada vista das notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente;
9.5. Proporcionar o livre acesso de prepostos da Contratada aos locais sob seu controle
onde se encontrem instalados equipamentos necessaries ao cumprimento do objeto deste
contra to;
9.6. Interceder junto as autoridades competentes no sentido de facilitar a execucao dos
services contratados;- ----9.7. Divulgar junto aos usuarios do service de iluminacao publica as obrigacoes e os limites
da acao da Contratada no instrumento contratual;

a

a

a

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGA<;6ES DA CONTRATADA

e

10.1. A Contratada
obrigada a manter, durante toda a execucao do contra to, em
compatibilidade com as obrigacoes por ela assumidas, todas as condicoes da habilitacao e
qualificacoes exigidas na licitacao, executando fielmente o objeto do Contrato a ser
celebrado, comunicando imediatamente e com antecedencia o representante legal da
Prefeitura Municipal de Itaitinga, na hipotese de ocorrencia de qualquer fato impeditivo de
seu cumprimento.
10.2. De acordo com a Resolucao n° 425/98 - CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, dentro de 15 (quinze) dias,
contados da data da assinatura do Contrato.
10.3. A contratada devera submeter
aprovacao da Prefeitura Municipal de Itaitinga texto
descritivo indicando a metodologia de execucao dos services de ronda, em ate 30 (Trinta)
dias ap6s emissao da Ordem de Inicio.
10.4. A Contratada assumira integral responsabilidade civil e penal pela boa execucao e
eficiencia dos services que realizar, de acordo com o presente Projeto Basico e seus
Anexos, bem como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos ou
decorrentes do nao atendimento dos services previstos, inclusive quanta a terceiros.
10.5. A Contratada e obrigada a obedecer as exigencias do CREA, bem como as
prescricoes das normas da ABNT e demais especificacoes e normas de execucao dos
services que a Prefeitura Municipal de Itaitinga venha a exigir por razoes de ordem tecnica
ou de conveniencia
coletividade.
10.6. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
e mortes, em consequencia de falhas na execucao dos services contratados e uso indevido
de patentes e/ ou direitos autorais.
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10. 7. A Contratada
obrigada a part1c1par de reuruoes, convocadas pela Prefeitura
Municipal de Itaitinga, mantendo-a informada permanentemente sabre o andamento dos
services e, ainda, apresentarem, se for o caso, os relat6rios parciais e o final dentro dos
prazos estabelecidos.
10.8. A Contratada obriga-se a comunicar
Prefeitura, todas as circunstancias ou
ocorrencia que, constituindo motivos de forca maior, impecam ou venha a impedir a
correta execucao dos services.
10.9. A Contratada devera assumir, quanta aos materiais retirados das unidades de
iluminacao, a responsabilidade e o custeio pela respectiva guarda, transporte e descarga nos
locais designados pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, conforme definido neste Projeto
Basico.
10.10. A Contratada
obrigada a zelar pelo patrimonio Municipal, objeto do presente,
assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se pelos seus agentes
ou por terceiros.
10.11 A Contratada obrigada a recompor, ao termino dos services, as condicoes originais,
obedecendo aos padroes estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, dos passeios,
leitos carrocaveis e demais logradouros publicos danificados em funcao dos trabalhos
executados pela Contratada.
10.12. A Contratada obriga-se a manter seus funcionarios devidamente uniformizados e
identificados.
10.13 A contrata devera manter em arquivo todas as fichas de services executados durante
a vigencia do contrato.
10.14. Para ernissao da Ordem de Inicio a Contratada devera atender todas as exigencias
estipuladas neste Projeto Basico e Anexos a serem constatadas pela fiscalizacao da
Prefeitura Municipal de Itaitinga.
10.15. Devera apresentar no prazo maxima de 30 (trinta) dias apos a assinatura do
Contrato a ser celebrado, a seguinte documentacao:
a) Livro de Registro de Empregados e copia do registro na CTPS;
b) PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;
c) PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional;
d) ASO - Atestado de Saude Ocupacional;
e) FEEPI - Picha de Entrega dos equipamentos de Protecao Individuais;
10.16. Responde pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem coma assegura os direitos e cumprimento dos deveres de todas
as obrigacoes estabelecidas;
10.17. Apresentar fatura/ nota fiscal de cobranca dos services. A fatura deve canter o
numero do contrato a ser celebrado, periodo de medicao e outras informacoes que se
fizerem necessario, tais coma a Planilha de Medicao e mernoria de calculo, conforme
modelos a serem fornecidos pela fiscalizacao da Prefeitura;
10.18. Para a execucao do determinado, a empresa a ser contratada se obriga tecnicamente
a responsabilizar-se pela boa execucao e eficiencia dos services que efetuar, assim coma
pelo cumprimento dos elementos tecnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga, devendo manter a qualidade e a regularidade dos services contratados;
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10.19 Cornunicar a Prefeitura Municipal de Itaitinga, por escrito, qualquer anormalidade na
continuidade dos services contratados e prestar informacoes julgadas necessarias, em
tempo habil, principalmente quando solicitadas pela Prefeitura Municipal de Itaitinga;
10.20. Devera assumir quanto aos materiais retirados <las unidades de iluminacao, a
responsabilidade e o custeio pela respectiva guarda, transporte e descarga nos locais
designados pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, conforme definido no Projeto Basico.
10.21. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucao do Contrato a ser celebrado. A inadimplencia da empresa a ser
contratada, referente a esses encargos, nao transfere a Prefeitura Municipal de Itaitinga, a
responsabilidade por seu pagamento;
10.22. A Contratada, a criterio da Contratante, no momento da contratacao, se obriga a
prestar garantia numa <las modalidades abaixo, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores:
I) Caucao eni dinheiro;
II) Seguro-garantia;
III) Fianca bancaria;
IV) Titulos da Divida Publica, atendidos os requisitos anteriormente fixados;
10.22.1. A garantia sera de 1 % (um por cento) sobre o valor do Contra to;
10.22.2. A liberacao ou a restituicao da garantia sera realizada ap6s a execucao da prestacao
a que se refere o instrumento contratual, nos termos do paragrafo 4Q do artigo 56 do citado
diploma legal;
10.22.3. Em se tratando de garantia prestada atraves de caucao em dinheiro junto a
Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE, em conta espedfica, a mesma sera devolvida
monetariamente, nos termos do paragrafo 4° artigo 56 da Lein° 8.666/93, e suas alteracoes
posteriores;
10.22.4. A garantia prestada pela Contratada somente sera liberada depois de certificado,
pela Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE, desde que o objeto contratado tenha sido
totalmente realizado a contento;
10.22.5. A liberacao da gararitia sera procedida no prazo de ate 10 (dez) dias contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela Contratada;
10.23.6. A Contratada, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais e desde que aceito pelo Governo Municipal, podera subcontratar
parcialmente ate o limite de 80% (oitenta por cento) do objeto do contrato.

cLAusuLA DECIMA PRIMEIRA-

DAS SAN<_;OESADMINISTRATIVAS
11.1. 0 atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mor~

prevista no presente Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A
Contratada sera aplicada, ainda, a pena de suspensao de participacao em licitacao
promovida pelos 6rgaos do Munidpio de Itaitinga/CE pelo prazo de 02 (dois) anos,
periodo durante o qual estara impedida de contratar com o Munidpio de Itaitinga/CE.
11.2. Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea
para licitar e contratar com o Munidpio de Itaitinga/CE.
11.3. As sancoes previstas neste Edital serao aplicadas pela Administracao Municipal
Contratada, facultada a defesa previa da interessada nos seguintes casos:
11.3.1. De 05 (cinco) dias uteis, nos ca sos de advertencia e de suspensao;

a
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11.3.2. De 10 (dez) clias da abertura de vista do processo, no caso de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio de Itaitinga/CE.
11.4. As sancoes de advertencia, suspensao e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar com o Municipio de Itaitinga/CE, poderao ser aplicadas juntamente com as de
multa prevista neste Eclital;
18.5. As sancoes de suspensao e de declaracao de idoneidade para licitar ou contratar com
o Munidpio de Itaitinga/CE, poderao tambern ser aplicadas as licitantes ou aos
profissionais que, em razao dos contratos firmados com qualquer 6rgao da Administracao
Publica Federal, Estadual e Municipal:
I - tenha sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
III - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administracao Publics em
virtude de atos ilicitos praticados.
11.6. Somente apos a Contratada ressarcir o Munidpio de Itaitinga/CE pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo de suspensao aplicada e que podera ser promovida a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a sancao.
11.7. A declaracao de idoneidade e da competencia exclusiva do Prefeito Municipal de
Itaitinga/ CE.
11.8. A Contratante podera aplicar as seguintes multas:
11.8.1. Multas de R$ 50,00 (cinquenta reais) pot clia de atraso por protocolo nao atendido
no tocante a "Prazos para a Execucao dos Services de Manutencao" deste Projeto Basico.
11.8.2. Multas de R$ 100,00 (cem reais) por clia de atraso pelo nao cumprimento dos
prazos contratuais no tocante a "Prazos para a Execucao dos Services de Manutencao",
deste Projeto Basico.
11.8.3. Multas de R$ 200,00 (duzentos reais) por item, por atraso injustificado no
atenclimento de solicitacao de "Pronto Atenclimento de Manutencao".
11.8.4. Multas de R$ 100,00 (cem reais) por clia de atraso pelo nao cumprimento dos prazos
estabelecidos nas Ordens de Service para os services de Ampliacao, deste Projeto Basico.
11.8.5. Multas de R$ 50,00 (cinquenta reais) por erro na execucao de services de
manutencao OU ampliacao, constatado pela Fiscalizacao.
11.8.6. Multas de R$ 40,00 (quarenta reais) por atraso injustificado, para correcao de erros
na execucao parcial ou total de services de manutencao ou ampliacao, detectado e
comunicado por escrito pela fiscalizacao,
11.8.6. Multas de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo nao atenclimento das exigencias de
seguranc;a necessarias a execucao dos services e seus correlatos, conforme legislacao do
Ministerio do Trabalho;
11.8.7. Multas pela inexecucao total do Contrato: 5% (cinco por cento) sobre o valor da
medicao contratual, quando da incidencia de todas as penalidades referidas nos itens
anteriores, em um mesmo mes.
11.9. As penalidades sao independences e a aplicacao de uma nao exclui a de outras, bem
como poderao ser cumuladas com as demais penalidades previstas pela Lei Federal
8.666/93.
•

•

•

•

9
(.,.

•

•

•

~

#

$

•

•

•

•

•

•

Av. Cel. Virgflio Tavorn, 1710, ltaitinga · Ce
(85) 3377-1361

. .. .... .....
.~ prefeitura(g.Haitinga.ce.gov.br

0

www.itaitinga.ce.gov.br

,,

...

~,/~·

.'
-

Construindo novos carninhos -·

11. 10." A pena de multa por inexecucao total ou parcial do contra to far-se-a sem prejuizo da
rescisao contratual pela, bem como poderao ser cumuladas com as demais penalidades
previstas pela Lei Federal 8.666/93.
11.11. 0 pagamento da multa, que constituira onus exclusivo da contratada, nao a liberara
das respectivas obrigacoes e penalidades estabelecidas no contrato.
11.12. As licitantes e a adjudicataria estarao, tambem, sujeitas as sancoes penais previstas na
Secao III do Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.13 As multas aplicadas as licitantes ou a Contratada deverao ser pagas no prazo
improrrogavel de 30 (trinta) dias uteis contados a partir da data de sua cornunicacao.
11.14. Sobre o valor das multas nao pagas no prazo previsto neste item havers a incidencia
de juros de mora, nos termos do disposto no artigo 406 do C6digo Civil Brasileiro.
11.15. 10% (dez por cento) do valor global do Contra to, se a Contratada transferir a
execucao dos services a terceiros, no todo ou em parte, sem previa autorizacao escrita da
Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Itaitinga/CE;
11.16. 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em
corrigir qualquer service rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se
efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao
11.9. As penalidades sao independentes e a aplicacao de uma nao exclui a de outras, bem
como poderao ser cumuladas com as demais penalidades previstas pela Lei Federal
8.666/93.
11.10. A pena de multa por inexecucao total ou parcial do contra to far-se-a sem prejuizo da
rescisao contratual pela, bem como poderao ser cumuladas com as demais penalidades
previstas pela Lei Federal 8.666/93.
11.11.
Da aplicacao de multa sera a Contratada notificada pela Adrninistracao Municipal,
tendo, a partir da notificacao, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importancia
correspondente na Tesouraria do Governo Municipal. 0 pagamento dos services nao sera
efetuado a Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.
11.16. A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento
da ultima parcela e as multas por infracoes de prazo parciais serao deduzidas, de imediato,
dos valores das prestacoes a que correspondam.
11.17. Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais
serao devolvidos por ocasiao do recebimento definitivo dos services, se a Contratada,
recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Fisico, entregar os
services dentro do prazo global estabelecido.
11.18. Todas as multas poderao ser cobradas cumulativamente ou independenternente.

cLA.usuLA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
12.1. Ocorrera a rescisao do contrato, independentemente de interpelacao judicial ou
extrajudicial e sern que caiba a Contratada direito a indenizacao de qualquer natureza,
ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
12.1.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais ou da
legislac;:ao vigente;
12.1.2. Lentidao na execucao dos services, levando ao Governo Municipal a presumir pela
nao conclusao dos mesmos nos prazos estipulados;
12.1.3. Cometimento reiterado de erros na execucao dos services;
•
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12.1.4. Concordata, falencia ou dissolucao da empresa ou insolvencia de seus s6cios,
gerentes ou diretores;
12.1.S. 0 atraso injustificado no inicio da obra/ services ou paralisacao dos mesmos sem
justa causa e previa comunicacao a contratante;
12.1.6. A subcontratacao total ou parcial das obras ou services, sem previa autorizacao do
Governo Municipal, a associacao da Contratada com outrem, a cessao OU transferencia,
total OU parcial, bem como a fusao, cisao OU incorporacao, nao admitidas no Instrumento
Convocat6rio e no Contrato;
12.1.7. 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como a de seus superiores;
12.1.8.
Cometimento reiterado de faltas na sua execucao anotadas pelo representante do
Governo Municipal, conforme previsto no paragrafo 1° do art. 67 da Lein° 8.666/93;
12.1. 9. Alteracao social ou a modificacao da finalidade ou de estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;
12.1.10. Razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento,
justificados e determinados pela Adrninistracao Publica;
12.1.11. A supressao, por parte da Administracao, de obras ou services de engenharia,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato alem dos lirnites estabelecidos no
artigo 65 da.J .ei 8.666/93.
12.1.12. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Contratante, por prazo
superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente
do pagamento obrigat6rio de indenizacoes
pelas sucessivas
e
contratualmente imprevistas desmobilizacoes e outras previstas, assegurado a contratada,
nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes assumidas
ate que seja normalizada a situacao;
12.1.13. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Governo
Municipal, decorrentes de obras ou services, ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra,
assegurado
Contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigacoes ate que seja normalizada a situacao;
12.1.14. Deixar de colocar e manter no canteiro das obrasj'servicos equipamento exigido
para a execucao dos services, bem como as placas de sinalizacao adequadas;
12.1.15. A nao liberacao, por parte da Contratante, de area, local do objeto para execucao
da obra ou services, nosprazoscontratuais,
bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
12.1.16. A ocorrencia de casos fortuitos ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do Contrato;
12.2 . A rescisao amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da Secretaria de Infraestrutura de Itaitinga/CE.
12.3. Quando a rescisao ocorrer com base nos itens 12.1.10 e 12.1.16 deste instrumento
contratual, sem que haja culpa da Contratada, esta sera ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que river sofrido, tendo direito a:
a) pagamento devido pela execucao do contrato ate a data da rescisao;
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b) pagamento do custo da desmobilizacao.

cLAusuLA DECIMA-TERCEIRA13.1. 0 presente Instrumento Contratual
de 21 de junho de 1993 e pelos
supletivamente, os principios da teoria
privado.

_ __

DA LEGISLA<_;A.OAPLICA VEL
rege-se pelas disposicoes expressas na Lei 8.666,
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe
geral dos contratos e as disposicoes de direito

_

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO PORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itaitinga/ CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controversia oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03
(tres) vias para que possa produzir os efeitos legais.
de 2021.

· - Itainga/CE, _de

CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas; __
01.

02.

~

~

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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CONCORRENCIA PUBLICAN° 2021.07.014CP
ANEXOIU - PROJETO BASICO - MEMORIAL DESCRITIVO
1. APRESENTA<;AO
O presente memorial descritivo tern por finalidade estabelecer as condicoes de contratacao
de pessoa juridica especializada, visando a aquisicao e instalacao de equipamentos para a
reordenacao luminotecnica do sistema de iluminacao publica, cadastro georreferenciado,
eficientizacao, arnpliacao, manutencao, com fornecimento integral de material e mao de
obra, de bens que compoe o sistema de iluminacao publico do municipio de Itaitinga Ceara,

2. JUSTIFICATIVAS
Este tern por objetivo determinar as condicoes e especificacoes tecnicas inerentes as
atividades envolvendo OS services de gestao da manutencao, ampliacao e modernizacao do
parque de iluminacao publica do munidpio de Itaitinga, com fornecimento integral de mao
de obra e materiais.
estrategia municipal para a reducao do consumo de energia eletrica no sistema de
iluminacao publica. Enquadra as linhas de rumo para o crescimento e na prornocao
integrada da eficiencia energetica, garantindo a seguranca de abastecimento
e a
sustentabilidade economics e ambiental do modelo energetico.
O presente projeto basico seve de referencia para a Eficiencia Energetics na Iluminacao
Publica do munidpio. Surge na sequencia de uma proposta de Ilurninacao, que priorize um
menor COilSUmO de energia eletrica com inovacao tecnologica com USO de luminarias corn
tecnologia LED como objetivo de estabelecer, como referencia, uma serie de parametros
tecnicos que deve seguir um projeto de IP de modo a se obter uma maior eficiencia
energetics desta tipologia de instalacao e referenciara O modo e O conteudo de apresentacao
de um projeto de IP eficiente do ponto de vista energetico e luminotecnico.
Pensando em promover o uso eficiente de energia eletrica, as acoes de combate ao
desperdicio e facilitar o contato com programas de inovacao e tecnologia nesse setor, obter
informacoes sobre as oportunidades oferecidas atualmente na area de iluminacao publica.
A disponibilidade de mecanismos adequados as acoes para o sucesso da Politica Nacional
de Eficiencia Energetics.
Nos ultimas anos, o avanco tecnol6gico fez com que a iluminacao publica a elementos
LED (sigla de Light Emitting Diode) fosse entendida como uma alternativa mais eficiente
para a modernizacao do parque, sendo esta tecnologia considerada o estado da arte em
economia de energia eletrica em equipamentos de iluminacao em geral.
O emprego da tecnologia LED na iluminacao publics pode contribuir significativamente na
melhoria da qualidade do service e no aumento de sua eficiencia energetica, o que se reflete
numa reducao dos custos de energia do munidpio. Alem dos menores gastos, as lampadas
LED tern uma vida util consideravelmente maior do que outros tipos de lampadas e
permitem uma serie de controles de maneira remota, levando tambern a uma reducao nos
custos de operacao e manutencao e possibilitando integracao usando o conceito de Cidades
Inteligentes.
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Eficiencia energetica e dizer que um equipamento OU tecnologia e eficiente em relacao a
quantidade de energia produzida com menos gastos, desperdicio e, em muitos casos,
menos danos ao meio ambiente.
Cidades Inteligentes se definem pelo uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura
urbana e tomar os centros urbanos mais eficientes e melhores de se viver. Alguns exemplos
de solucoes tecnol6gicas para os problemas das cidades sao, entre outros: sistemas de
transito capazes de prever congestionamentos e sugerir rotas alternativas, rel6gios de
medicao de agua e luz que informam os gastos em tempo real e aplicativos para que
cidadaos participem ativamente das decisoes sobre o lugar em que vivem.
VANTAGENSDASLAMPADASDELED
• Alta ificiencia luminosa;
• Longa vida util, de ate 90 mil horas;
• Pouca redurao do fluxo luminoso e do espectro de iluminarao ao longo da vida;
• Possibilidade de luz branca quente, neutra e fria;
• Otima reprodurao de cores (maior seguranya, bem estar e embelezamento urbane);
• RedUfaO nos custos de energia e manutenrao;
• Possibilidade de telegerenciamentoem tempo real e em cada ponto de luz;
• Possibilidade de dimerizarao (controle da intensidade de iluminarao) fdcil e rapida, de acordo com a
necessidade;
• Economia de energia de ate 40 a 60% apos modernizarao (dependendo da tecnologia instalada no parque
atuai).
O Programa de Eficiencia Energetica (PEE)
E um dos programas principais de Eficiencia Energetics no Brasil. Estabelecido a partir da
Lein° 9.991/2000, o PEE e executado pelas distribuidoras de energia eletrica e coordenado
pela Agencia Nacional de Energia Eletrica - A.NEEL. 0 objetivo do PEE e promover o
uso eficiente da energia eletrica em todos os setores da economia, por meio de projetos que
demonstrem a importancia e a viabilidade economica da melhoria da eficiencia energetics
de equipamentos, processos e usos finais de energia.
Este documento insere-se num quadro de utilizacao de materiais normalizados pelas
autarquias, concessionarias das redes e/ ou entidades com responsabilidade de operar e
manter redes de IP. Aplica-se a novas projetos de ilurninacao publica ou a rernodelacoes
completas (conjuntos de luminarias e/ ou apoios com rede de alimentacao) de instalacoes
existentes.
Justifica-se a presente licitacao na Resolucao Normativa (REN) A.NEEL 414/2010 na qual
os municipios brasileiros passam assumi e administrar o seu pr6prio Parque de Iluminacao
Publica. Esta Prefeitura nao dispoe em seu quadro funcional de profissionais com
capacitacao e qualificacao na area de Iluminacao Publica que possa atender a demanda
municipal para desenvolver os estudos e projetos necessanos, bem como o
acompanhamento gerencial de sua manutencao, rernodelacao, eficientizacao e arnpliacao do
Parque de Iluminacao Publica, tornando-se imprescindivel a contratacao de uma empresa
especializada com comprovada experiencia em acompanhamento de services de projetos,
implantacao, expansao, operacao e manutencao das instalacoes de Iluminacao Publica deste
municipio com a dimensao e complexidade semelhantes ao requerido no presente Projeto
Basico. Conforme estabelece o art. 6°, inciso IX, da Lein° 8.666/1993. 0 presente Projeto
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Basico visa descrever os services que comporao o Contrato de Gestao Global do Parque
de Iluminacao Publica do Munidpio de Itaitinga.

3. DO OBJETO
Este-apresenta o conjunto de elerncntos necessaries e suficientes para a gestao do sistema
de iluminacao publica, visando aplicacao de tecnologia de lurninaria LED, propondo uma
eficientizacao do parque de iluminacao publica, baseado em um projeto luminotecnico
dentro dos preceitos da norma NBR 5101, fazer o inventario dos ativos de iluminacao
publica, suporte tecnico e manutencao, de bens que comporao o Sistema de Iluminacao
Publico do Munidpio de Itaitinga, Estado do Ceara.
A Administracao municipal tern primado por desenvolver esse service publico de natureza
essencial, de forma racional e econornica mediante o uso de novas tecnologias e controle
informatizado do Parque de Iluminacao Publica, atraves do sistema de telegestao, com o
escopo de alcancar
maxima eficientizacao e transparencia, atraves de investimentos em
sistemas informatizados que abranjam com precisao o quantitativo e o tipo de intervencoes
para a execucao de manutencoes e correcoes das instalacoes, no que tange
melhoria,
reforma e ampliacao continuada dos services existentes, o que enseja que a contratacao dos
services privilegie, na selecao da proposta mais vantajosa
Administracao, nao somente o
fator prec;:o, mas, sobretudo, a capacidade tecnica da contratada. Para tal, indispensavel a
contratacao de uma - cmpresa especialista em gestao de parque de iluminacao com
caracteristicas compativeis com o Parque local, com a finalidade de manter e garantir a
continuidade do Sistema de Iluminacao Publica na Cidade de Itaitinga, isso, mediante
criterios tecnicos capazes de aferir padroes de alta qualidade e exigencias peculiares a esse
tipo de service e
dimensao do Parque, almejando alcancar a maxima eficacia e
vantajosidade. Para tanto, na consecucao do objeto, devera a contratada executar, dentre as
muitas atividades que o mesmo envolve aquelas de natureza predominantemente
intelectual, tais como: elaboracao de estudos tecnicos, projetos executivos, calculos,
gerenciamento e engenharia consultiva em geral, estando em consonancia com o disposto
no artigo 46 da Lein° 8.666/1993.
De maneira espedfica, a contratada devera gerenciar o plano de reducao de consumo, o
plano de implementacao da tecnologia de telegestao, o plano do estoque de materiais salvo
e sucata e o cadastro georreferenciado dos pontos luminosos.
De se destacar que o service em enfoque, alern de ser considerado de grande vulto, revelase majoritariamente dependente de tecnologia em constante inovacao, nitidamente
sofi.sticada e de dominio restrito, que repercute diretamente na qualidade, produtividade,
rendimento, e durabilidade concretamente mensuraveis, de acordo com os criterios
objetivamente fixados no ato convocat6rio, conforme § 3° do art. 46 da Lei Federal n°
8.666/1993 e, ainda, envolve alguns services especiais de engenharia, assim como
comporta a apresentacao de solucoes especificas e alternativas e variacoes de execucao pot
parte dos proponentes.
os services a serem contratados sao considerados complexos, vultosos e extremamente
especificos,
notadamente:
a administracao
do service de iluminacao publica, o
gerenciamento do USO de enetgia, operacao e manutencao das instalacoes, a implantacao do
sistema informatizado de telegestao, a atualizacao e gerenciamento
dos variados
instrumentos de planejamento que envolvem o objeto, dentre muitos outros a serem
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definidos no instrumento convocat6rio, dos quais somente sera possivel a afericao do nivel
de qualidade apresentado pelas proponentes, mediante os criterios de ponderacao tecnica,
Que os services de engenharia (e obras) a serem executados, demonstram-se de alta
complexidade, de uma feita que, dentre as acividades inerentes
manutencao e ampliacao
do Parque de Iluminacao Publica, administracao do service de IP, o gerenciamento do uso
de energia, operacao e manutencao <las instalacoes, a implantacao do sistema informacizado
de telegestao,
a contratada
devera
executar,
ainda,
acividades
de natureza
predominantemente
intelectual, tais como: elaboracao
de estudos tecnicos, projetos
execucivos, calculos, gerenciamento e engenharia consulciva em geral, elaboracao e
gerenciamento de planos, estando, pois, em consonancia com o disposto no artigo 46 da
Lein° 8.666/1993; e
Que alguns dos componentes do escopo da contratacao se tratam de services especiais de
engenharia, envolvendo varies aspectos que admitem solucoes especificas e alternacivas e
variacoes de execucao, a serem apresentadas pelas proponentes, conforme descricao e
especificacoes tecnicas indicadas abaixo, compreendendo:
3.1. Os equipamentos de Iluminacao Publica de vias e espac;:os publicos, com a sua
rernodelacao tern a finalidade precipua de melhorar a qualidade da iluminacao atual, reduzir
o consumo atual de energia eletrica, em kwh, do Municipio, mediante a substiruicao de
6.432 (seis mil quatrocentos e trinta e dois) pontos luminosos, instalados com materiais
contaminantes de mercuric (HG), s6dio (NA), mista, metalicos e outros, presentes nas
lampadas atuais, por lampadas e luminarias com tecnologia de LED e os acess6rios
indispensaveis ao seu funcionamento. Com o fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos necessaries e observancia dos requisitos tecnicos previstos na Norma ABNT
NBR 5101 de 2.012 e NBR IS08995/1 de 2013 e as demais normas associadas constantes
neste memorial descricivo.
3.2. A manutencao correciva e prevenciva do parque de iluminacao publica, composta por
7390 (Sete Mil Trezentos e Noventa) pontos luminosos, incluindo fornecimento integral de
material e mao de obra qualificada, bem como todas as demais acividades associados ao
atendimento das necessidades do municipio de Itaitinga, obedecendo as normas tecnicas
pertinentes e aos criterios e parametros tecnicos de qualidade estabelecidos neste termo,
cobrando por ponto luminoso existente.
3.3. A necessidade publica a sacisfazer consiste na reducao do consumo de energia eletrica
do parque de iluminacao Publica do Municipio com concomitante reducao da despesa
correspondente inclusive da sua manutencao, promovendo aumento da sustentabilidade e
eficiencia no uso de recursos naturais (energia eletrica), com maior economicidade e
seguranc;:a. Apenas com a troca de 6432 pontos de luz existente por luminarias de
tecnologia LED tera reducao na conta de energia com a substituicao.
3.4. Nao faria sentido realizar despesa publica com a substituicao de luminarias menos
eficientes
por
outras,
mais eficientes,
se a eficientizacao
nao
prop1ciasse,
comprovadamente, uma significativa reducao do consumo de energia eletrica, com uma
tambem significaciva reducao do dispendio de recursos publicos para seu respeccivo
custeio.
3.5. Nao do escopo desta Selecao a melhoria, pura e simples, de parametros tradicionais
de iluminancia, com uma insignificante reducao de custos. Pretende-se, sim, uma
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eficientizacao do sistema de iluminamento publico customizada, rentavel, e vantajosa para
o munidpio, que efetivamente atenda o interesse publico.
3.6. Dai a necessidade de prever que os services do objeto do certame sejam prestados com
o fornecimento de materiais e equipamentos que atendam requisitos de qualidade tecnica
minima e que sao definidos a seguir neste memorial descritivo, considerado indispensavel a
satisfacao do interesse publico,
3.7. Com a implantacao do sistema de iluminacao publica com LED havera reducao
significativa dos custos de manutencao do sistema, propiciando economia ao erario (foco
principal deste trabalho).

4. MISSAO E COMPROMISSO DA CONTRATADA
Cabera a Contratada, na abrangencia desse objeto licitado, desenvolver todos os services
inerentes ao Parque de Iluminacao Publica do Munidpio de Itaitinga, visando atingir os
resultados e o desempenho estabelecido no Contrato e neste Projeto Basico, assegurando
sempre o cumprimento das Normas Brasileiras NBR 5401, NBR 5410 E NR 10 aplicaveis
ao objeto contratado.
No fornecimento e aplicacao dos materiais e equipamentos necessaries aos services objeto
da futura contratacao a Contratada se compromete a cumprir os requisitos e especificacoes
tecnicas definidos pela ABNT - Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - pertinentes a
cada um dos materiais e equipamentos a serem utilizados, tais como: condutores,
eletrodutos, caixas de passagens, conduletes, quadros de distribuicao e medicao, rele
fotoeletrico, postes, hastes de tetra, conectores, cintas e reatores ignitores, braces, larnpadas
de luminarias.
Ap6s o inventario e cadastramento a ser realizado conforme especificado neste edital
(projeto basico) sera emitido a empresa a ser contratada o termo de recebimento definitivo
das instalacoes do sistema de iluminacao publica do municipio de Itaitinga, assinado por
ambas as partes contratantes.
E de responsabilidade da empresa a ser contratado assumir o controle e manutencao das
novas instalacoes realizadas durante a vigencia do contrato a ser celebrado. Essas
instalacoes correspondem as ampliacoes e reformas/melhoramentos
definidos no Contrato
e neste Projeto Basico.
Cabera a empresa a ser contratada na abrangencia desse objeto desenvolver todos os
services inerentes ao parque de iluminacao publica do munidpio de I taitinga, visando
atingir os resultados e o desempenho estabelecidos no Contrato a ser celebrado e neste
Projeto Basico, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicaveis ao
objeto contratado.

5. LEGISLA<;AO
Resolucao ANEEL n° 414 de 09/09/2010, e posteriores alteracoes.
6. ILUMINA<;AO PUBLICA ESTADO DA ARTE
O desenvolvimento e aplicacao de solucoes que tornem as infraestruturas de IP mais
eficientes implicam o conhecimento previo da legislac;ao vigente, dos conceitos intrinsecos
a fatores fisiol6gicos, eletricos, luminotecnicos e ambientais, e das carateristicas funcionais
das tecnologias disponiveis e aplicaveis a este fim, dado que qualquer um destes elementos
tanto pode despoletar como condicionar acoes e/ ou resultados.

.

7. DEFINI<;OES E CONCEITOS
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.Associados a tematica da luminotecnia, pot forma a quantificar e qualificar uma instalacao
de iluminacao, existe um vasto numero de conceitos a considerar. Importa assirn proceder
a definicao dos que mais se enquadram no objetivo deste trabalho.
7.1.Luz e visao
7.1.1. Luz
A luz e uma radiacao eletromagnetica capaz de produzir sensacao visual nos olhos, OU seja,
sucintamente e a parte do espectro que se consegue ver. E uma radiacao cujo comprirnento
de onda situa-se entre 380 e 780nm, sendo uma parte infima do espectro conhecido por
radiacao eletromagnetica (Figura 1).
LUZ VISiVEL
INFRAVERMELHO

ULTRAVIOLETA
(UV)

(IR)

400 nm
500 nm
600 nrn
700nm
figura 1 - Espearo da luz visive!
7.1.2. Acuidade visual
Relaciona-se com a capacidade de resolucao espacial de dois pontos, pelo que depende da
densidade dos receptores na retina e do poder de refracao do sistema das lentes 6ticas, por
outras palavras, e a capacidade que o olho tern de reconhecer separadamente, com nitidez e
precisao, objetos muito pequenos e pr6ximos entre si. Pode ser afetada pot diversos
fatores, nos quais se inclui:
- Adaptacao: e capacidade que o olho humano possui para se ajustar a diferentes niveis de
intensidade luminosa, mediante os quais a pupila ira dilatar ou contrair;
- Acornodacao: e o ajustamento das lentes do cristalino do olho de modo a que a irnagem
esteja permanentemente focada na retina;
- Contraste: e a diferenca de luminancia entre um objeto que se observa e o seu espac;:o
envolvente;
- Idade: a capacidade visual de· uma pessoa diminui com a idade, uma vez que, com o
passar dos anos o cristalino endurece perdendo a sua elasticidade, o que torna mais
complicada a tarefa de focalizacao das imagens dos objetos.
7 .2. Luminotecnia
- Fluxo luminoso
Expressa a quantidade total de luz emitida pot segundo, pot uma fonte de luz ponderado
com respeito a sensibilidade espectral do olho humano. Deve-se ao facto do olho humano
conseguir enviar informacao ao cerebra sabre a irnagem que ve ser diferente em funcao da
car que produz o estimulo.
- Intensidade luminosa
E o fluxo luminoso radiado por uma fonte de luz numa direcao especifica.
- Luminancia
Relaciona-se com a percepcao da luz refletida em determinada superficie numa dada
direcao. 0 seu valor e dado pelo quociente entre a intensidade luminosa que provem de
uma superficie e a area aparente desta. A area aparente corresponde a projecao da
superficie na perpendicular da direcao de observacao.
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- Iluminancia
Indica a quantidade de fluxo luminoso recebido por uma superficie concreta. E
determinada pela relacao entre intensidade luminosa e a distancia ao quadrado da
superficie, ou seja, e igual a um lumen por metro quadrado (lm/m2). Na pratica o fluxo
luminoso nao tern uma distribuicao uniforme em toda a superficie logo a iluminancia nao
tern os mesmos valores para todos os pontos da superficie. Existem quatro medidas de
iluminancia possiveis: a horizontal (vulgarmente designada apenas por iluminancia), a
vertical, a sernicilindrica e a hemisferica. De salientar que esta grandeza assume um papel
primordial no estudo luminotecnico e no planeamento de qualquer instalacao de
iluminacao, pois se associa a previsao da quantidade de lux's que se ira obter nesse local.
- U niformidade Geral
E a relacao entre o valor de luminancia minima e o valor de luminancia media, de uma
instalacao de iluminacao. Resulta num valor adimensional variando entre zero e a unidade,
indicando assim a distribuicao da luminosidade na superficie aferida.
- Circuito para Alimentacao das Unidades de Iluminacao Publica:
Rede secundaria de distribuicao de energia eletrica, exclusiva e de propriedade da
Prefeitura; podendo ser do tipo Aereo, quando, por padrao, os condutores sao fixados aos
pastes de concreto da Concessionaria de energia eletrica local, ou do tipo Subterraneo,
quando os condutores sao instalados em eletrodutos ou enterrados diretamente no solo,
caracterizados ainda quanta ao acionamento das unidades:
a) Comando em Grupo: Circuito pr6prio, alimentado por transformador exclusivo de
Iluminacao Publica ou a partir da rede secundaria de distribuicao da Concessionaria,
comandado por chave magnetics acionada por rele fotoeletrico, energizando um conjunto
de unidades;
b) Comando Individual: Unidades alimentadas diretamente a partir da rede secundaria de
distribuicao da Concessionaria, acionadas por reles fotoeletricos individuais;
- Unidades de Iluminacao Publica:
Caracteriza-se como o conjunto completo formado por uma ou mais luminarias e seus
respectivos acess6rios indispensaveis ao seu funcionamento e sustentacao, podendo
tambem ser identificada como ponto de ilurninacao, independentemente do numero de
lampadas e luminarias nela instalada.
- U nidade Aerea:
Unidade normalmente instalada em pastes de concreto da Concessionaria de energ1a
eletrica, alimentada por circuito aereo.
- Unidades Especiais:
Unidades de concepcao e instalacao diferenciadas, via de regra por motivos urbanisticos,
estando tambern neste grupo as unidades destinadas a Iluminacao de Equipamentos
Urbanos, quais sejam, iluminacao de destaque de monumentos, fachadas de edificios,
Obras de Arte Especiais e outras de valor hist6rico, cultural ou ambiental.
- Services de Manutencao:
Correspondem a todas as atividades necessarias para que o Parque de Iluminacao Publica
desempenhe sua funcao e opere em condicao normal, padrooizada e de seguranc;:a. Estes
services sao classificados em:
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a) Services de Rotina: Conjunto de atividades essenciais, para o restabelecimento da
operacao do Parque de Iluminacao Publica em funcao das ocorrencias comuns de queima,
falha, instalacao inadequada ou desempenho deficiente.
b) Servicos Corretivos: Atividades complementares aos Services de Rotina, para
restabelecimento integral das condicoes operacionais de todo o Parque de Iluminacao
Publica em consequencia de falha, obras, acidente, furto, vandalismo, instalacao inadequada
ou desempenho deficiente.

- Services de Remodelacao:
Atividade programada executada mediante solicitacao previa da Prefeitura que consiste na
substituicao de unidade ou outro elemento do Parque de Iluminacao Publica existente por
outra configuracao de montagem ou tecnologia.

- Services de Eficientizacao:
Services programados e executados, mediante solicitacao previa da Prefeitura, que resultem
em reducao de consumo de energia eletrica,

- Services de Ampliacao:
Services programados destinados a expansao do Parque de Iluminacao Publics, executados
mediante ernissao de Ordem de Service pelo rnunicipio.

- Protoeolo: - - -- Toda e qualquer registro de solicitacao de services de Iluminacao Publica.

- Rernocao de U nidade:
A Rernocao consiste na retirada

temporaria de unidade de Iluminacao Publica, com

posterior reinstalacao.

- Supressao de Unidade:
A Supressao consiste na retirada definitiva da unidade de Iluminacao Publica.

- Service de Ronda:
Service realizado na extensao total do Parque de Iluminacao Publica, incluidos os Tuneis,
Passagens

Subterraneas,

Unidades

Ornamentais,

Unidades

Especiais,

visando

detectar

larnpadas apagadas ou acesas indevidamente, unidade fora de prumo, abalroada, faltante ou
com luminaria faltante ou compartimento aberto, brace ou suporte fora de posicao, caixa
de passagem com tampa quebrada ou faltante, condicoes inadequadas de luminosidade
decorrentes de necessidade de limpeza do conjunto optico, dentre outras irregularidades. A
ronda devera ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a seguranc;:a
da populacao.

- Services de Pronto Atendimento:
Correspondem aos services requeridos em algum equipamento ou componente de
Iluminacao Publica, que esteja ocasionando obstrucao, parcial ou total, circulacao normal
de veiculos ou pedestres e/ ou que ofereca riscos, ou danos, de qualquer natureza
populacao e/ ou ao patrim6nio publico ou de terceiros.

a

a

- Area Urbana:
Regiao com adensamento demografico com a presenc;a de edificacoes lindeiras, dotadas
com OS services publicos essenciais coma agua, esgoto e iluminacao publica, bem como ser
uma regiao com fluxo de veiculos orientado pela presenc;:a de sinalizacao horizontal, vertical
e semaf6rica.
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Agencia Nacional de Energia Eletrica, Autarquia em regime especial, vinculada ao
Ministerio de Minas e Energia - MME foi criada pela Lei n° 427 de 26 de Dezembro de
1996. Tern como atribuicoes: regular e fiscalizar a geracao, a transmissao, a distribuicao e a
cornercializacao da energia eletrica, atendendo reclamacoes de agentes e consumidores com
equilibria entre as partes e em beneficio da sociedade; mediar os conflitos de interesses
entre os agentes do setor eletrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e
autorizar instalacoes e services de energia; garantir tarifas justas; zelar pela qualidade dos
services; exigir investimentos; estimular a competicao entre as operadoras e assegurar a
universalizacao dos services;

- Anexo da Minuta do Contrato a ser celebrado:
Cada um dos documentos anexos

a Minute

do Contrato a ser celebrado;

-Anexo:
Cada um dos documentos anexos ao Edital;

- Bens da Concessao:
Cada um dos ativos das redes de alimentacao (fiac;:ao,
etc) e operacao e uso (iluminacao publicas e internas)
de iluminacao publica e decorativa;
- Bens Reversiveis: Sao todos os bens listados no
utilizados durante o contrato e, uma vez findo
Municipal de Itaitinga.

transformadores, disjuntores, fusiveis,
de energia eletrica constantes da rede
Anexo I do contrato, os quais serao
o Contrato, retornarao
Prefeitura

a

- Concessao:
Concessao administracao do service publico de gestao, rnanutencao, eficientizacao e
operacao das redes de alimentacao de energia eletrica da Iluminacao Publica, luminarias
publicas, nos termos, no prazo e nas condicoes estabelecidas na respectiva Minuta do
Contrato e seus anexos.

- Eficiencia Energetica:

E uma

atividade que procura aperfeicoar o uso das fontes de energia. A utilizacao racional
de energia chamada simplesmente de Eficiencia Energetica, consiste em usar menos
energia para fornecer a mesma quantidade de valor energetico;

- Garantia de Execucao do Contrato a ser celebrado:
A garantia do fiel cumprimento das obrigacoes do Contrato a ser celebrado, a ser mantida
pela empresa a set Contratada em favor da Prefeitura Municipal de Itaitinga, nos montantes
e nos termos definidos na Minuta do Contrato a ser celebrado;

- Iluminacao Publica:
Service publico que tern por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros
publicos, de forma peri6dica, continuam ou eventual;

- Metas quantitativas:
Conjunto de indicadores numericos do volume de acoes efetuadas considerando acoes de
operacao (fornecimento da energia necessaria para perfeita utilizacao dos equipamentos das
redes), Manutencao
(podendo ser considerada
corretiva, preventiva e preditiva,
relacionadas aos niveis de service objetivados pela Prefeitura Municipal), melhorias
(arualizacao tecnol6gica projetada), eliminacao a demanda reprimida, atendimento ao
crescimento vegetativo das bases instaladas;

- Migracao:
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Considera-se rnigracao da rede de iluminacao publica a simples substituicao de luminarias
alterando-se apenas a tecnologia utilizada sem que tenham sido modificados os parametros
atualmente utilizados, como espacarnentos de pastes, altura de instalacao das luminarias e
aumento ou reducao da quantidade de luminarias instaladas;

Proponente ou Licitante:
Qualquer pessoa juridica participante da concorrencia;

Protocolo:
Todo e qualquer registro de solicitacao de services de iluminacao publica;

- Reformatacao:
Considera-se reformatacao do pargue de ilurninacao publica a alteracao de parametros
atualmente utilizados, como espacamento de pastes, altura de instalacao das luminarias e
aumento ou reducao da quantidade de luminarias instaladas;

- Services de ampliacao:
Services programados destinados a expansao do Parque de Iluminacao Publica, executados
mediante ernissao de Ordem de Service pela Prefeitura Municipal de Itaitinga;

-Servicos Essenciais:
Sao considerados services ou atividades essenciais aqueles cuja interrupcao coloque em
risco iminente a sobrevivencia, a saude OU a seguranca da populacao.

8. TECNOLOGIAS EXISTENTES
Sao diversas as tecnologias que integram uma infraestrutura de IP, tais como as luminarias,
fontes luminosas e sistemas de controlo e/ ou monitorizacao, pelo que sera concebida uma
breve revisao das principais solucoes em uso.

8.1. Luminarias
Designa-se por luminaria todo o aparelho capaz de direcionar, filtrar e controlar o fluxo
luminoso emitido por uma ou mais lampadas e que inclua todos os equipamentos e
acess6rios necessaries para os fixar, proteger e alimentar. As funcoes primordiais de uma
luminaria de IP sao garantir a distribuicao do fluxo luminoso desejado com o melhor
rendimento possivel (evitando sempre o efeito de encandeamento que esta possa causar
aos utilizadores), assegurar as condicoes tecnicas para o born funcionamento dos elementos
eletricos (garantindo a seguranc;:a dos pr6prios componentes e dos utilizadores) e a
protecao das lampadas, dos equipamentos auxiliares e do sistema 6tico perante as
condicoes climaticas.
No ambito da eficiencia energetics este equipamento tern um peso significativo nos
resultados finais, dado que uma luminaria de baixo rendimento condiciona severamente o
nivel de iluminacao emitido, independentemente do tipo e potencia da lampada que
abrigue. Seguindo essa orientacao nas duas ultimas decadas as luminarias tern sido alvo de
grande evolucao, evidenciando-se melhorias ao nivel da estetica, eficiencia e robustez,
sendo possivel hoje em dia encontrar no corpo da luminaria nao so o suporte da larnpada e
os dispositivos de fixacao mas todo um conjunto de elementos tais como refletores,
refratores, difusores, dispositivos de regulac,:ao angular e ambientadores isostaticos

8.2. Conceitos
8.2.1. Iodice de Reproducao de Cor

E a capacidade de reproducao cromatica do objeto iluminado por uma fonte de luz, sendo
pot isso um valor indicativo da capacidade da fonte de luz para reproduzir cores, em
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comparacao com a reproducao obtida pela luz solar, tomada como referencia. Este indice
varia entre O e 100 para, respetivamente, nenhuma e maxima capacidade reproducao decor.
Quanto maior o IRC melhor e o equilibria entre as cores.

8.2.2. Temperatura decor
O conceito de luz quente ou fria relaciona-se com a tonalidade de cor que a fonte de luz
apresenta ao ambiente, sendo uma caracteristica da luz visivel, determinada pela
cornparacao da sua saturacao cromatica com a de um corpo negro radiante ideal. Do ponto
de vista tecnico, a tonalidade da luz que irradia uma fonte de luz conhece-se pela sua
temperatura de cor sendo que nas fontes luminosas pode variar entre 2.000 ate mais de
10.000K (Figura abaixo).
LEO
VAPOR
; OE
: SOOIO

1000 K

2000 K

3000 K

4000K

5000 K

10.000 k

6000 K

8.2.3. Vida util

E

a referencia que preve os periodos de reposicao das lampadas. Determina-se analisando
as curvas de depreciacao e de sobrevivencia, ou seja, quando as perdas entre as duas curvas
somam 20 ou 30%. Nas lampadas de descarga reconhece-se que as principais causas de
falha sao a degradacao dos eletrodos (resultante do esgotamento do material emissor de
eletrons) ou a alteracao gradual na cornposicao do gas de enchimento. Em ambos os casos
e necessario uma tensao do arco superior
que a fonte de alimentacao consegue facultar.

a

9. TIPOS DE FONTES LUMINOSAS
Vapor de Sodio de Alta Pressao
Na lampada de HPS uma pequena quantidade de sodio misturada com mercuric e colocada
numa capsula de vidro que contem xenon no seu interior. Aquando do processo de
aquecimento da larnpada, o sodio e o mercurio vaporizam-se gradualmente, fazendo com
que a lampada emita uma luz tenue. A medida que a pressao aumenta, a intensidade de luz
tambem sobe, ate chegar ao ponto em que a primeira estabiliza e o fluxo luminoso
mantem-se. Quanto maior for a potencia da lampada, maior sera a temperatura no seu
interior e quanto maior for a temperatura, maior sera a pressao do vapor e menor a
resistencia eletrica da lampada.

Vapor de Mercurio de Alta Pressao
A lampada de HPM tern como prindpio de funcionamento a descarga entre dois eletrodos,
que se encontram no interior de um tubo no qual existe uma mistura de mercuric, sob alta
pressao, e argon. Durante o processo de aquecimento, o mercuric vaporiza-se
progressivamente, sendo expelida uma luz de fraca intensidade.
Com o prop6sito de se produzir radiacao vermelha no interior do involucro (para
transformar parte da radiacao lJV emitida em luz visivel) este tipo de larnpada possui uma
camada de p6 fluorescente. Este rnetodo permite uma melhoria expressiva no aspeto da luz
emitida, contudo, nao se exprime numa melhoria significativa do IRC nem do rendimento
luminoso. 0 rendimento luminoso e bastante baixo, de 36 a 601.m/W. A temperatura de
I' Av. Ce!. :,,s'.t;o Tav:,a, 1710, ltaltlnpa- Ce
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cor varia entre 3.000 a 4.000K com um IRC, aproximadamente, de 50. 0 tempo de
arranque situa-se nos 4 minutos para este tipo de lampada. Tem uma vida util media de
10.000 horas durante a qual despende uma luminancia de 4 a 15cd/ cm2. Com equipamento
auxiliar necessita de reator e capacitor.

Iodetos Metalicos
A lampada de iodetos metalicos possui, na sua essencia, a mesma constituicao que as
lampadas de HPM, diferindo na mistura de substancias incluidas no tubo de descarga.
Neste tipo de larnpadas sao acrescentados ao mercuric elementos com emissores
moleculares ou com emissores ionicos, alcancando-se uma emissao de luz que abrange ou
nao, respetivamente, todo o espetro de radiacao.
O rendimento luminoso deste tipo de larnpada oscila entre os 65 e os 1 OOlm/W. A
temperatura de cor varia entre 3.000 a 6.000K com um IRC de 81 a 95. 0 tempo de
arranque situa-se nos 4 minutos, apresentando uma vida util media de 9.000 horas durante
a qual proporciona uma luminancia de 6cd/ cm2. Como equipamento auxiliar necessitam
de reator, ignitor e capacitor.

Light Emitting Diode
O LED e um diodo semicondutor que, quando polarizado, faz com que os eletrons se
recombinem no seu interior, libertando energia na forma de f6tons. A luz e ernitida numa
banda espectral relativamente estreita e e produzida pelas interacoes energeticas dos
eletrons, Apesar de serem largamente utilizados em dispositivos eletronicos, so
recentemente e que conseguiram ser uma alternativa iluminacao convencional utilizada na
IP, fruto das evolucoes significativas de que tern sido alvo, nomeadamente, na potencia e
no IRC. A tecnologia LED apresenta um consumo eletrico menor quando comparada com
outras fontes luminosas, conferindo-lhe um elevado nivel de eficiencia energetica.
Caracteriza-se por ter um arranque imediato, pelo que atingem o brilho normal
rapidamente, fornecem uma luminosidade de excelente qualidade, elevado IRC e
flexibilidade na temperatura de cor. Alem da elevada robustez, proporcionando resistencia
a impactos e vibracoes, apresentam uma durabilidade superior e nao atraem tantos insetos
quando comparados com as lampadas convencionais. 0 seu tamanho e reduzido sem
apresentar partes m6veis, filamentos, gases, chumbo ou mercuric. Assume-se como uma
tecnologia promissora que tolera facilmente a realizacao de regulac;:ao de fluxo luminoso e a
integracao de sensores de monitorizacao de estados/ grandezas eletricas.
A grande limitacao deste tipo de tecnologia e a temperatura de funcionamento, ou seja, o
calor que gerado quando estao ligadas bastante elevado. Este facto obriga os fabricantes
a ter especial atencao aos dissipadores que associam as luminarias, os quais pot vezes
impoem um peso extremamente elevado ao conjunto quando comparado com as
luminarias tradicionalmente aplicadas. Outro problema
o pequeno angulo de abertura do
feixe de luz, sendo necessario o uso de refletores.

a

e

e

e

10. ESPECIFICA<;AO DOS SERVI<;OS

a

10.1. Os services necessaries
plena realizacao deste objeto serao executados em regime de
locacao por prec;:o global mensal em 60 (sessenta) parcelas, compreendendo todos os
quantitativos de atividades necessaries ao atendimento das especificacoes tecnicas. Assim
como o suporte tecnico dos equipamentos locados ao municipio.
10.2. Os services objeto deste projeto consistem em:
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- A desinstalacao das luminarias e ou lampadas existentes, de acordo com as ordens de
service recebidas;
- Instalacao das novas luminarias LED.
- Inventario georreferenciado dos materiais retirados e colocados, informando os
responsaveis do munidpio das caracteristicas tecnicas dos equipamentos retirados e dos
equipamentos que os substituem, de forma que o Munidpio possa atualizar base dedados
patrimonial do Sistema de Iluminacao Publica.
- Suporte Tecnico permanente das luminarias instaladas pelo periodo do Contrato;
- Manutencao do parque de Iluminacao Publica, atual e novo a serem instalado, com o
objetivo atingir o nivel de qualidade do service especificado neste termo, atraves de acoes
corretivos com veiculos, equipamentos, materiais e ferramentas que se facam necessaries;
- Reparar os defeitos ocorridos nas instalacoes de iluminacao publica consistindo nos
procedimentos de troca de lampadas, kits substituiveis das luminarias existentes quando
aplicavel a reatores externos, reles fotoeletricos / foto eletr6nicos e conexoes:
- Correcao de fixacao do reator e ignitor.
- Correcao de posicao de braces I luminarias,
- Fechamento de luminaria com tampa de vidro aberto.
- Limpeza externa e interna de luminaria.
- Substituicao de conectores.
- Substituicao de ignitor.
- Substituicao de larnpada.
- Substituicao de rele fotoeletrico I foto eletr6nico.
- Substituicao de reator/equipamento auxiliar.
- Manutencao corretiva feita em funcao dos problemas encontrados pelas equipes de
ronda, ou pelo atendimento de solicitacoes de manutencao recebidas pelo sistema de tele
atendimento, ou por determinacao da sua fiscalizacao, ou para atender situacoes que
envolvam questoes de seguranc;a e exijam atendimento imediato.
- Inspecao das redes de iluminacao publica para detectar anomalias ou defeitos e consertalos, em todo o parque instalado.
- Manutencao corretiva casual ou eventual de reparo causado por terceiros como atos de
vandalismo, furtos, acidentes e similares. Serao executados atraves de Ordem de Service e
todos os custos de materiais absorvidos pela Contratante.
10.3. Mao de obra, veiculos e equipamentos para a realizacao dos services definidos em
10.2, sao de responsabilidade
exclusiva da Contratada, podendo esta, a seu criterio
exclusivo, subcontratar terceiros ou alugar esses meios, desde que atendendo as exigencias
do Contrato.
10.4. A Contratante devera recusar qualquer tipo de material ou material que nao atendam
~s especificacoes
definidas na Proposta da Licitante Vencedora sem qualquer custo
adicional.
10.5. Ap6s a execucao dos services de substituicao das luminarias a Contratada e a
Contratante farao, conjuntamente, as medicoes dos indices de iluminancia media eu
uniformidade media minima da iluminacao, conforme orientacao da Norma ABNT NBR5101 de 2012 e NIBR 180 8995-1 de 2013 de modo a comprovar o atendimento das
condicoes estabelecidas no projeto.
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10.6. 0 atendimento dos niveis de iluminancia media e uniformidade media minima da
iluminacao estabelecidos na Norma ABNT NBR-5101 de 2012 e NBR, ISO 8995-1 de
2013 e responsabilidade exclusiva da Contratada, que estara obrigada a revisar o projeto e
services executados, quando necessario, sem onus para o Munidpio.

11. 0 SISTEMA DE ILUMINA<;AOPUBLICA DO MUNICIPIO
11.1. Atraves do Anexo I - Quadro de Larnpadas Para Eficientizacao, onde estao indicados
os quantitativos de lampadas Zluminarias na iluminacao publica das vias e espac;o publico
existentes no municipio e que fazem parte do objeto deste processo licitat6rio a ser
executado, devera a licitante elaborar os estudos luminotecnicos e preencher conforme
modelo de Tabela abaixo, indicando as substituicoes a serem realizadas nos pontos de
iluminacao publica, por tipo e potencia de lampada, informando a estimativa/ compromisso
de reducao de consumo de energia eletrica, em kWh, considerando um USO diario
estabelecido de 11 :40 horas diarias por 30 dias mensais.
11.2. Devera haver uma atualizacao da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminacao
Publics de Rua do Municipio, a ser substituido no momenta da implantacao das novas
lampadas e luminarias pela Contratada, e a partir dai de total responsabilidade patrimonial
da Contratante.
11.3-.· Para possibilitar que. o Municipio possa efetuar em um futuro uma nova etapa de
modernizacao de seu parque de iluminacao publica de rua, e obrigat6rio que todas as
luminarias ao serem instaladas sob a regia deste Termo, tenham a predisposicao de serem
telegerenciaveis atraves de sistema de cornunicacao de telegestao remota para enviar
alarmes e receber comandos.
11.4. Para a apresentacao da proposta, o licitante devera no caso das luminarias para
Iluminacao Publica de vias, ter o encargo de elaboracao de projeto iluminotecnico
conforme definido na clausula 7 deste termo.
11.5. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 60 (sessenta) meses contados da data de
aceite da expedicao da Ordem de Service, conforme art. 57, II da Lei 8.666193. Este prazo
e necessario tendo em vista a necessidade de responsabilidade tecnica dos services, garantia
dos equipamentos bem como sistema de desembolso para incorporacao dos bens ao
patrim6nio publico.

12. REQUISITOS DE QUALIDADE TECNICAMINIMA
Constituem requisitos de qualidade tecnica minima:
1. Especificacao tecnica dos equipamentos
- As caracteristicas dos (especialmente luminarias - IP) ofertados devem coincidir com as
indicadas no Projeto Luminotecnico, devendo os mesmos ser acompanhados dos relat6rios
de ensaios necessaries a verificacao da sua qualidade, comprovando que atendem a
especificacao desejada, em portugues, ingles ou espanhol;
2. Reducao de Consumo de Energia Eletrica
- A introducao de equipamentos LED com alta eficiencia luminosa garantira a maior parte
da reducao de consumo de Energia Eletrica, 0 desatendimento deste requisito configurara
descumprimento de condicao essencial ao resultado do Projeto Luminotecnico do
Munidpio, por desconsiderar a necessidade publica a satisfazer, constituindo motivo para a
rescisao do contrato, conforme art. 78, inciso 1, da Lein° 8.666/93;
3. Luminosidade
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- A substituicao de fol:nmanas ·a-que alude este projeto devera estar em estrita conformidade
com o que a Norma ABNT NBR 5101 determina em luminosidade para a iluminacao de
vias e logradouros publicos.

13. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM
EXECU(_;.AODOOBJETO
13.1. LUMINARIAS LED - CaracteristicasGerais:

EMPREGADOS NA

13.1.1. Todas as luminarias com tecnologia LED devem possuir as caracteristicas de
qualidade tecnica minima aqui indicada:
13.1.1.1. As luminarias deverao ter o mesmo aspecto de qualidade e design para ressaltar o
rnobiliario urbano da cidade, nao sendo aceitos para completar o conjunto de iluminacao
publica requeridas neste edital, luminarias de design diferentes;
13.1.1.2. As luminarias devem ser apresentadas e fornecidas para atendimento
norma
ABNT NBR 5101: 2012;
13.1.1.3. 0 corpo (estrutura rnecanica) da luminaria deve ser em liga de aluminio injetado a
alta pressao ou extrudado, pintado atraves de pintura eletrostatica a base de tinta resistente
corrosao.
13: 1.1-.4-. A luminaria deve possibilitar a montagem em ponta de brace ou suporte de
diametro 48,30 ±1,0 mm e 60,30 ±1,0 mm, com comprimento de encaixe suficiente para
garantir a total seguranc;a do sistema. Os parafusos, porcas e arruelas e outros componentes
utilizados para fixacao devem set de aco inoxidavel, Caso o brace nao tenha esta
especificacao, a Contratada quantos houver nessa situacao, devera substituir o brace.
13.1.1.5. No corpo da luminaria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem
utilizacao de ventiladores ou liquidos, que nao permita o acumulo de materiais que
prejudiquem a dissipacao termica do sistema 6tico e do alojamento do drive. A luminaria
deve garantir a correta dissipacao do calor durante a sua vida util de acordo com as
especificacoes termicas do LED utilizado.
13.1.1.6. As lentes de protecao devem ser de vidro borosilicato ou policarbonato, ambos
com indice de transmissao luminosa maior ou igual a 92% segundo a norma IS015013468I oferecendo assim resistencia as radiacoes ultravioleta e infravermelho presentes no meio
ambiente bem como resistencia a altas temperaturas. Nao sendo permitido O USO de
materiais plasticos, polirmos ou outros materiais. Devendo ainda apresentar documento de
especificacao tecnica completa da lente de protecao contendo no minimo as seguintes
informacoes:
- Nome do fabricante,
- Modelo e c6digo do produto,
- Caracteristicas fisicas, termicas, 6ticas e,
- Composicao quimica (ingredientes) do vidro borosilicato,
13.1.1. 7. Sobre Marcacao (secao 6 da NBR 15129:2012), aplicam-se as disposicoes da
ABNT NBR IEC 60598-1:2010,
Secao 3. Adicionalmente, o folheto de instrucoes que
acompanha a luminaria deve fornecer, no minima, as seguintes informacoes:
- Posicao de projeto (posicao normal de operacao);
- Massa, incluindo dispositivo de controle, se existir;
- Dimensoes globais;
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- Arca maxima projetada sujeita forca do vento, se prevista para montagem a mais de 8 m
·acilna-do-solo;·
- Gama das secoes dos cabos de suspensao adequados para a luminaria, se aplicavel;
- Ser apropriada para uso interno, desde que os 10°C admitidos pelos efeitos da
movimentacao natural do ar nao sejam subtraidos da temperatura medida;
- Dimensoes do compartimento onde a caixa de conexao e instalada;
- 0 torque em newton-metro a ser aplicado nos paraf-usos ou roscas que fixam a luminaria
ao suporte.
13.1.1.8. As marcacoes das luminarias devem ter marcacao indelevel em local visivel e
devem conter, no minimo, de modo legivel, as seguintes informacoes:
- Marca ou nome do fabricante (c6digo ou modelo);
- Data de fabricacao (mes e ano);
- Grau(s) de protecao;
- Potencia, T ensao e F requencia nominais;
- Tipo de lampada (simbolo);
- Tipo de protecao contra choque eletrico.
13.1.1.9. Os meios de fixacao da luminaria ou da parte externa ao seu suporte devem ser
adequados ao peso da luminaria ou da parte externa. 0 acoplamento deve ser projetado
para suportar velocidades de vento de ate 150 km/h sobre a superficie projetada do
conjunto, sem deforrnacao permanente. (Construcao - secao 7 da NBR15129:2012, Item
7.3).
13.1.1.10. As passagens de fios devern ser lisas e livres de cantos vivos, rebabas, saliencias e
outros defeitos analogos que possam causar abrasao na isolacao da fiacao. Partes como
paraf-usos metalicos de rosca total sem cabeca nao devem sobressair nas passagens de fios.
(Item 4.3 da NBR IEC 60598-1:2010). A conformidade e verificada pot inspecao e, se
necessario, pela desmontagem e remontagem da luminaria.
13.1. 1.11. 0 condutor deve ter um fio encordoado de cobre. 0 metodo de soldagem deve
set somente solda a ponto. Soldagem do fio placa e permitida, mas nao sera permitida a
soldagem dos fios juntos. (Item 4.7.3.1 daNBR me 60598-1:2010).
13.1.1.12. As conexoes eletricas devem ser projetadas de modo que a pressao de contato
nao seja transmitida a materiais isolantes que nao sejam cerarnica, mica pura ou outro
material com caracteristicas pelo menos equivalentes, a menos que haja suficiente
elasticidade nas partes metalicas para compensar qualquer contracao possivel do material
isolante. (Item 4.11.1 da NBR IEC 60598-1:2010).
13.1.1.13. As partes condutoras de corrente devem ser de cobre, ligas contendo pelo menos
50% de cobre, ou um material apresentando caracteristicas pelo menos equivalentes. (Item
4.11.4 da NBR me 60598-1:2010).
13.1.1.14. As luminarias devem possuir resistencia mecanica adequada e ser construidas de
maneira segura a suportar o manuseio severo que e esperado em utilizacao normal. A
conformidade e verificada aplicando-se golpes
amostra pot meio do equipamento de
ensaio de impacto operado por mola especificado na ABNT NBR IEC 60068-2-75, ou por
outros meios apropriados que fornecam resultados equivalentes (Item 1.13.1 da ABNT
NBR me 60598-1:2010).
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13.1.1.15. As partes ferrosas de luminarias a prova de gotas de agua, chuva, projecoes e
jatos de agua, estanques e estanques sob pressao, cuja ferrugem pode comprometer a
seguranc;:a da luminaria, devem ser adequadamente protegidas contra ferrugem (Item 4.18.1
da NBR IEC 60598-1:2010).
13.1.1.16. As luminarias nao podem possuir pontos agudos ou bordas que, durante a
instalacao, utilizacao normal OU manutencao, possam criar riscos ao usuario. A
conformidade e verificada por inspecao (I tern 4.25 da NBR IEC 60598-1:2010).
13.1.1.17. A area de exposicao ao vento (AEV) total de cada luminaria - que determina sua
estabilidade em areas de vento evitando o chamado "efeito vela" com risco de queda e de
danos internos aos componentes - devera a aos seguintes limites:
- Luminarias com potencia <-- 80W: AEV inferior igual a 0,110 m2
- Luminarias com potencia <= 140W: AEV inferior ou igual a 0,160 m2
- Luminarias com potencia> 140W: AEV inferior ou igual a 0,2 10 m2
13.1.1.18. Protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuiro: a
luminaria deve possuir Protecao contra surtos de 1 OkV / 5kA, conforme IEC 610004-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE c.62.41-2-2002;
13.1.1.19. As caracteristicas de distribuicao de luz da luminaria devem proporcionar no piso
uma superficie de iluminacao uniforme, com valores decrescendo de forma regular no
sentido da luminaria para os eixos transversal e longitudinal da pista. Nao deve permitir o
aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a correta percepcao dos
usuarios da pista.
13.1.1.20. Em condicoes representando o funcionamento normal, nenhuma parte da
luminaria (incluindo a lampada), a fiacao de alimentacao no seu interior ou a superficie de
montagem devem atingir uma temperatura que possa comprometer a seguranc;:a. As partes
passiveis de toque e ou manuseio, que devam ser ajustadas ou apertadas manualmente,
enquanto a luminaria estiver na temperatura de operacao nao podem atingir temperaturas
que impecam essas acoes. As luminarias tambem nao devem causar aquecimento excessivo
dos objetos iluminados (Item 12.4 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010).
10.1.1.21. Para avaliacao do atendimento dos requisitos relacionados nos subitens abaixo
deverao ser apresentados pelos licitantes os laudos de laborat6rios acreditados pelo
INMETRO ou de laborat6rios reconhecidos internacionalmente que indiquem claramente
a aprovacao do referido requisito para todos os modelos de luminarias propostos ou para o
modelo de maior potencia, desde que os demais modelos compartilhem a mesma marca e
modelo do LED e possuam a mesma classificacao IP e vida util.
13.2 LUMINARIAS LED- Caracteristicas Mecanicas:
13.2.1. As lurninarias devem possuir resistencia adequada as vibracoes quando em
condicoes severas de service. A conformidade e verificada por meio de ensaio de vibracao
conforme a norma NBR IEC 60598-1:2010 ou EN 60598-1. Ap6s o ensaio, a luminaria
nao pode apresentar nenhum afrouxamento de componente que possa comprometer a
segurarn;:a (Item 4.20 da NBR IEC 60598-1:2010).
13.2.2. As luminarias devem possuir Grau de Protecao IP66 ou superior. Elas devem ser
construidas contra a penetracao de poeira (numeral da primeira caracteristica IP igual a 6).
Ensaio de Indice de Protecao 1P66 (item 9.2.2 da NBR IEC 60598-1:2010); As luminarias
devem ser a prova de jatos fortes de agua (numeral da segunda caracteristica IP igual a 6),
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ensaio de Indice: de Protecao 1P66 (item 9.2.7 da NBR IEC 60598-1:2010). Tais
caracteristicas tambem podem ser comprovadas por ensaio segunda a norma EN60598-2-3.
13.2.3. Na ordem da verificacao da protecao contra impactos mecanicos, golpes devem ser
aplicados ao involucro sob ensaio de acordo com a norma IEC 62262:2002, com categoria
de IK08, ener$ia de impacto de SJ.
13.3 LUMINARIAS LED- Caracteristicas Eletricas:
13.3.1. 0 Driver deve atender as seguintes caracteristicas mii1s, confirmadas atraves de
relatorio de ensaio de ao menos um modelo de cada fabricante de driver.
- Grau de protecao IP 67,
- Atendimento aos requisitos de Emissao de Irradiacao, 30MHz a 300 MHz, 9kHz a
30MHz em conformidade com a norma EN 55015;
- Atendimento aos requisitos de harmonicas de corrente, classe C, em conformidade com a
norma EN 61000-3-2;
- Atendimento aos requisitos de reducao e interrupcao de tensao em conformidade com a
norma 1EC61000-4-ll;
- Atendimento aos requisitos de imunidade a transienteseletricos, ±1kv, em conformidade
com a norma IEC 61000-4-4.
13.3.2. A distorcao harmonica total (THD) da corrente de entrada deve ser menor ou igual
a 15%. Demais parametros de harmonicas da corrente devem estar em conformidade com
a norma EN 61000-3-2.
13.3.3. A Luminaria deve apresentar fator de potencia maior ou igual a 0,95.
13.3.4. Protecao contra choque eletrico deve estar em conformidade com a norma ABNT
NBR IEC 60598-1 OU EN 60598-2-3.
13.3.5. Protecao contra surtos e transientes eletricos:
- Ensaio de Imunidade a Transientes Eletricos, ±1kv, conforme a norma IEC
61000-4-4;
- Ensaio de imunidade a surtos de tensao, ±lkV, ±2kv, conforme a norma IEC
61000-4-5;
-. Ensaio de Imunidade a Reducao ea Interrupcao de Tensao, conforme a norma
LEC61000-4-1.
13.3.6. Resistencia de Isolamento e Rigidez Dieletrica: Devem atender aos requisitos
defi.nidos na norma EN 60598-2-3, item 3.14 (10).
133.7. Aterramento: Deve possuir provisao para aterramento em conformidade com a
norma EN 60598-2-3, item 3.8 (17).
13.4 LUMINARIAS LED - Caracteristicas Fotornetricas:
13.4.1. A temperatura de cor (CCT) deve ser entre os valores de 4000K ± 350K, em
conformidade com a norma LES LM- 79.
13.4.2. 0 indice de reproducao de cor (IRC) clever ser maior ou igual a 70, em
conformidade com a norma LES LM-79.
13.4.3. Variacao do fluxo luminoso do componente LED: Deve-se apresentar relat6rio de
ensaio relativo a manutencao de fluxo luminoso de acordo com a norma IESNA LM80para o componente LED utilizado na luminaria, incluindo o calculo de manutencao
defluxo luminoso projetado conforme norma TM-21, com parametro e L70 >50.000K.
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13.4.4. Variacao do fluxo luminoso da luminaria completamente montada: apresentar
relat6rio de ensaio relativo
manutencao de fluxo luminoso da luminaria completamente
montada de acordo com a portaria INMETRO n° 20 de 1 de fevereiro de 2017, clausula
B.6.2., incluindo o calculo de manutencao de fluxo luminoso projetado conforme norma
TM-21, com parametro minimo de L70> 50.000h.
13.4.5. A eficiencia luminosa da Luminaria completamente montada deve ser maior ou
igual
a 130 lm/W, em conformidade com a norma lES LM-79. Nao serao admitidas informacoes
ou testes do "chip LED'"como comprovacao de fluxo luminoso do "chip LED" luminaria
completamente montada.
13.5. LUMINARIAS LED - Caracteristicas Termicas e de Resistencia ao Meio:
13.5.1. A lurninaria nao pode tomar-se insegura ou apresentar falha prematura sob
condicoes de aquecimento e resfriamento ciclicos em service em conformidade com
norma EN 60598-2-3, item 3.12(12).
13.5.2. Resistencia mecanica ao carregamento: deve suportar carga de ate 4 vezes seu peso
em conformidade com a norma EN 60598-2-3, item 3.6 (4.14.1).
10.6 Quando a execucao dos services concernentes ao objeto desta licitacao implicar o
fornecimento de Pecas Metalicas como ferragens para suportes, fixacoes e distribuicao,
braces, etc., deverao ser observadas as seguintes caracteristicas:
13.6.1. PE<;AS METALICAS
__ _
__
_a) Material: ac;:o carbono laminado;
b) Preparo da superficie: apos a confeccao das pec;:as e antes da galvanizac;:ao deverao ser
retiradas todas as rebarbas e cantos vivos;
c) Tratamento de chapa: galvanizacao por imersao a quente, conforme
ABNT, NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020.
13.6.2 BRA<;OS PARA ILUMINA<;AO PUBLICA
a) Material: tubo de aco carbono;
b) Dimensoes: conforme Padrao PMM: 2.000mm x 60mm e 3.000mm x
60mm;
c) Acabamento: a pec;:a sera zincada por imersao a quente, conforme NBR6323 e SAE 1010
e 1020, nao podera apresentar imperfeicoes ou achatamento devendo ser isenta de rebarbas
e cantos vivos;
d) A pec;:a deve conter, gravado de forma legivel, o nome ou marca registrada do fabricante;
e) Os furos de 15 e 25 mm poderao tangenciar a parte interna do tubo, na parte inferior, e
deverao ser isentos de quinas vivas ou rebarbas;
f) A garantia indicada na proposta nao deve ser inferior a 2 (dois) anos;
g) Demais especificacoes conforme NBR 8159-2B e normas complementares.

a

a

14. 0 SISTEMA DE ILUMINA<;AOPUBLICA DO MUNICIPIO
Executar todos os services de manutencao, rernodelacao, eficientizacao e de arnpliacao do
parque de iluminacao publica do municipio de Itaitinga, incluindo o fornecimento de
materiais, de acordo com as Especificacoes e criterios estabelecidos no presente Projeto
Basico, em aproximadamente 4830 (quatro mil oitocentos e trinta) unidades de Iluminacao,
Cabera a empresa a ser contratada na abrangencia desse objeto licitado, desenvolver todos
os services inerentes ao parque de iluminacao publica da Prefeitura Municipal de Itaitinga,
~
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visando atingir os resultados e o desempenho estabelecidos no contrato a ser celebrado e
nestes Projeto Basico, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras
aplicaveis no objeto. contratado.
Cabe a empresa a ser contratada uma minuciosa inspecao no parque de iluminacao publica
do municipio, atentando sempre para os desgastes causados pelas intemperies ao parque
existente, pelo tempo de uso e vida util dos equipamentos instalados no parque de

iluminacao publica.
A empresa a ser contratada efetuara de maneira sistematica um controle visual das
instalacoes atraves de visitas noturnas e/ ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes
visiveis dos equipamentos da rede de iluminacao publica e o estado de conservacao do
sistema. Cadastramento
informatizado e georreferenciado
do sistema de Iluminacao
Publica para a coleta de dados e cadastramento da rede de iluminacao publica do Municipio
de Itaitinga, estruturando sabre o sistema de inforrnacoes geografi.cas (google maps),
incluindo implantacao de infraestrutura operacional e suporte tecnico, com atendimento
telefonico gratuito para gerac;:ao de reclamacoes, tratativa das ordens de trabalho e
acompanhamento par parte da Secretaria responsavel pelos acompanhamento dos services.
O service de cadastro abrange o levantamento em campo das caracteristicas tecnicas e
geograficas dos equipamentos e materiais de todo o sistema de iluminacao publics do
municipio, incluindo, passagens subterraneas, pontes e viadutos, toda a sua area urbana e
area rural, a ser alocado num sistema informatizado para registro das informacoes, com
atualizacoes dos dados pertinentes, bem coma pelas informacoes dos eventuais pontos de

ampliacao.
O levantamento e cadastramento dos componentes da rede de iluminacao publica deverao
ser realizados pela Contratada ao longo do prazo de execucao, previsto em 90 (noventa)
dias.
Os dados a serem levantados e que farao parte do cadastro, incluem:
,/ Bairro;
./ Nome
do Logradouro;
Localizacao
georreferenciado,
base cartografica,
coordenadas UTM;
,/ C6digo do Logradouro;
./ Localidade;
,/ Caracteristicas do trecho (zona urbana residencial, comercial ou mista);
,/ Dados da localizacao geografi.ca;
,/ Tipo de rede: Aerea/Subterranea;
./ Comando: Tipo (individual ou em grupo), chave magnetica, rele fotoeletrica;
,/ Natureza do circuito: alimentacao por circuito exclusivo ou nao exclusivo;
./ Dados de localizacao geografi.ca;
./ C6digo da identificacao
./ Ponto luminoso: tipo e caracteristicas;
,/ Projecao do brac:;:o/tipo de suporte;
,/ Lurninaria: tipo, quantidade;
,/ Lampada: quantidade, tipo e potencia;
- ,/ Equipamento auxiliar/ reator: caracteristicas;
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O Cadastramento .. da · · ilurninacao publica deve obedecer
aos procedimentos
de
levantamento do Sistema de Iluminacao contemplando todos os pontos de luz e
respectivos circuitos.

14.1. CADASTRAMENTO
Os dados obtidos nos levantamentos das unidades e da rede de IP deverao ser lancados em
um sistema informatizado (SIG/GIS), composto de "Banco de Dados" integrado com
"Base Cartografica''. Todo o detalhamento de campos e codificacoes a serem implantados
para padronizacao associados aos elementos, que estarao sendo cadastrados, devera ser
acordado previamente junto ao Municipio
O Munidpio tera amplo acesso a todas as etapas do processo de cadastramento.
A numeracao do ponto, que corresponde
identificacao fisica do ponto luminoso, sera
feita pela Contratada, com a implantacao de placa numerada de identificacao em cada local
- poste, brace da luminaria, base ou parede - onde estejam instalados os pontos de
iluminacao, segundo criterios de numeracao previamente acordados entre as Partes.
A placa de identificacao deve ser em aluminio, dimensoes de 140 mm x 50 mm e 1 mm de
espessura e os digitos da numeracao com 40 mm de altura. A numeracao deve ser impressa
em adesivo de polimero. A sua fixacao deve ser nos braces das luminarias com cintas de
polimero ou colada. Nos postes de concreto, a fixacao sera realizada por meio de cola ou
bracadeiras de aco inoxidavel de 3/8" de largura. Para os postes de aco, a fixacao das placas
sera feita com rebite tipo POP de aluminio, em fw:os executados no corpo do poste ou
colada no mesmo;
A placa de identificacao para os postes decorativos deve ser em aluminio, com dimensoes
de 80 mm x 20 mm e 1 mm de espessura e os digitos da numeracao com 15 mm de altura
com impressao em relevo. Nestes postes, a fixacao das placas sera feita com rebite tipo
POP de aluminio, em furos executados no corpo do poste.

a

14.2. MANUTEN<,::AO DO CADASTRO
A atualizacao do cadastro durante a vigencia do Contrato sera de responsabilidade da
Contratada, considerando:
Item ja cadastrado: o ponto luminoso ja cadastrado que em funcao dos services de
manutencao tiver suas caracteristicas alteradas, merecerao a devida atualizacao de dados,
devendo, em qualquer caso, ser cadastradas as datas de todas as intervencoes. Deverao
tambem ser contempladas as atualizacoes requeridas devido a obras e intervencoes que
afetem o Sistema de Iluminacao Publica.
14.2.1. Novo item: A cada novo ponto luminoso instalado no sistema de iluminacao
publics, principalmente atraves dos servicos de ampliacao, devera merecer O processo
completo para seu registro.

14.3. RELATORIOS MENSAIS
A Contratada devera apresentar mensalmente ao Municipio relat6rio espedfico, ate o 10°
(decimo) dia util do mes subsequente, demonstrando os trabalhos realizados no mes, a
evolucao dos services de cadastro, incluindo o numero de pontos e circuitos cadastrados e
numero de pontos atualizados.

14.4. TRANSFERENCIA DO CADASTRO E TREINAMENTO
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Ao final do Contrato, o Cadastro do Sistema de Iluminacao Publica, incluindo os dados
armazenados sera de propriedade do Munidpio, cabendo a Contratada oferecer
treinamento continua aos profissionais do Munidpio no decorrer dos trabalhos.

15. GERENCIAMENTO PERMANENTE DE
RELATIVOS A ILUMINA~AO PUBLICA

TODOS

OS

SERVI~OS

15.1. A Contratada assumira em name do Munidpio junta a Concessionaria distribuidora
de energia, a responsabilidade pelo gerenciamento da energia para suprimento dos sistemas
de Iluminacao Publica e busca continua de tecnicas e metodos para otimizacao dos services
prestados, objeto deste contrato;
15.2. Sistemas de atendimento ao publico, com a disponibilizacao, manutencao e operacao
de service telef6nico (0800), gratuito, durante horario comercial ao longo do ano, pelo qual
se fara o gerenciamento dos pedidos dos interessados mediante registro informatizado de
chamadas, andamento dos processos de atendimento e retorno desses pedidos, num prazo
maxima de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Contrato a ser celebrado;
15.3. Consultorias a Prefeitura Municipal de Itaitinga, no que se refere a fixacao das
politicas de acao referentes a Iluminacao Publica do Munidpio, com a elaboracao de
estudos e a prestacao de assessoria tecnica;
15.4. Realizar o cadastramento patrimonial etiquetado de todos os pontos e componentes
acess6rios do parque de Iluminacao Publica, individualmente considerados a sua continua
atualizacao, conforme detalhado a seguir:
15.5. Inventario e cadastro de todos os pontos do Sistema de Iluminacao Publics: devera a
empresa a ser contratada consolidar no prazo maxima de 90 (noventa) dias, o inventario e
cadastramento de todos os pontos do Sistema de Iluminacao Publics do Municipio de
Itaitinga, com as informacoes complementares que se fizerem necessarias a sua
configuracao final, num sistema informatizado especialista para Sistemas de Iluminacao
Publica da empresa a ser contratada. Nessa configuracao, tornar-se-a, coma parametro
fundamental do cadastro, a numeracao e a caracterizacao do ponto luminoso no endereco
onde o mesmo esta instalado, observando o seguinte: A caracterizacao do ponto luminoso
contempla os dados tecnicos dos equipamentos que o compoem, o qual e composto de um
conjunto de equipamentos (luminaria, reator, lampada e outros) podendo num unico paste
canter apenas um ponto luminoso ou mais pontos luminosos a depender da quantidade de
Iuminarias nele existente.
15.6. A numeracao correspondente a identificacao fisica do ponto luminoso sera feita pela
empresa a ser contratada com a implantacao de placa numerada de identificacao em cada
local/paste, base ou parede onde estejam instalados os pontos de Iluminacao, segundo
criterios de numeracao previamente acordados entre a empresa a ser contratada e a
Prefeitura Municipal de Itaitinga.
15.7. A placa de identificacao deve ser em aluminio, dimensoes de 140 x 50 x 1 mm de
espessura e os digitos da numeracao com 5mm de espessura. A numeracao deve ser
impressa em adesivo de polimero. A sua fixacao deve ser nos braces das luminarias com
cintas de polimero. Nos pastes de concreto a fixacao serao realizadas por meio de cola ou
abracadeiras de aco inoxidavel de 3/8' de largura. Para os pastes de aco, a fixacao das
placas sera feita com abracadeira de aco inoxidavel de 3/8' de largura. A placa de
iden~ficac;:ao :ara os pastes decorativ~s ~eve ser em aluminio,. com dimenso:s d•e 8~ x 20 x
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lrnrn de espessura e os digitos da numeracao com Smm de altura. Nestes postes, a fixacao
das placas sera feita com abracadeiras de ac;:o inoxidavel de 3/8' de largura.
16. SERVI<;OS DE MELHORAMENTO, AMPLIA<;AO E OUTRAS OBRAS
Os services de melhoramento, ampliacao e outras obras, caberao a ernpresa a ser
contratada realizar os services relativos aos melhoramentos, arnpliacao e outras obras do
sisterna de Iluminacao Publica do Munidpio, atendendo todas as exigencias requeridas em
programa ou projeto especificam solicitado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
a) Os trabalhos de melhoramento e ampliacao serao executados em regime de empreitada
integral, podendo, a criterio da Prefeitura Municipal de Itaitinga ser excepcionalidade a
aplicacao de materiais e equipamentos adquiridos pot esta. Em qualquer caso, devem set
precedidos de projeto executivo da ernpresa a ser contratada e de orcamento, elaborado de
acordo com valores unitarios constantes na tabela de Precos Unitarios pot atividade,
segundo Especificacoes Tecnica de Materiais e Equipamentos.
b) 0 prec;:o final de cada empreendimento sera obtido multiplicando-se os prec;:os unitarios
de cada atividade realizada pela quantidade de atividades e pelo "fator K" proposto pela
empresa a set contratada.
c) Ap6s a aceitacao do orcamento apresentado pela Empresa a ser contratada pot parte da
Prefeitura Municipal de Itaitinga, esta formalizara se confirrnado o seu interesse, a
autorizacao para inicio da execucao das obras.
d) 0 projeto sera objeto de analise e passive! de veto pela Prefeitura Municipal de Itaitinga,
para que sua fiscalizacao tenha acesso a mesma, e devera observar os aspectos urbanisticos
deterrninado pelos demais 6rgaos do poder publico. A analise do projeto pela fiscalizacao
nao exirne a empresa a ser contratada da responsabilidade, que e so dela, para que sejam
atingidos os indices minima de qualidade pre-determinada.
e) 0 projeto devera atender tambem os seguintes requisitos tecnicos:
- Nao cornprometer a estetica urbanistica do logradouro;
- Utilizar urn unico modelo de luminarias, excecao para OS casos em que O projeto
urbanistico exija mais de urn rnodelo;
- Reutilizar materiais e equipamentos se estiver em condicoes de uso e que nao
cornprornetam a estetica urbanistica do logradouro;
- Revisar e/ ou substituir todas as conexoes com a rede eletrica;
- Implantar preferencialrnente circuito independente para iluminacao publica;
E direito da Prefeitura Municipal de Itaitinga, recusar qualquer tipo de material ou
equiparnento que esteja sendo indicado no projeto e que nao atenda as especificacoes
definidas nos itens anteriores, sem que corn isso tenha que pagar qualquer valor adicional
ao ja estabelecido.
Na hip6tese de excepcionalidade em que o fornecimento de rnateriais ou equipamentos seja
realizado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, e direito da Empresa a ser contratada
recusar aqueles que nao atendam as especificacoes definidas nos itens anteriores, cabendo a
Prefeitura Municipal de Itaitinga, promover a sua imediata substituicao ou alterar a
execucao dos services para o regime de empreitada integral ("turn key"), com a revisao e a
adequacao do correspondente orc;:amento. Para evitar essa situacao a Prefeitura Municipal
de Itaitinga podera, nas inspecoes de recebimento dos materiais e equipamentos adquiridos,
utilizar-se dos services de engenharia da empresa a ser contratada.
.. ..
•
•

..

Q Av. Cel. Virgilio Tavera, 1710, ltaitinga - Ce
I.,.

{85) 3377-1361

>:;:\'.<

9

prefeitura<£iHaitinga.ce.gov.br
www.itaitinga.ce.gov.br

• ,·
. · !i ·1''/. 1
I

J

\

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

I. AI~l,IN(;A

-

Construindo novos cam in hos -·

17. OUTROS SERVI<;OS TECNICOS ESPECIALI1:ADOS
17.1. A empresa a ser contratada executara, a pedido da Prefeitura Municipal de Itaitinga,
services de Engenharia ligados a Iluminacao em geral, consultorias, projetos e assistencia
tecnica bem como operacoes de fiscalizacao de obras. Tais services serao oferecidos pela
Empresa a ser contratada em funcao das solicitacoes e terao seus orcamentos elaborados,
negociados e aprovados junta a Prefeitura Municipal de Itaitinga.
17.2. 0 orcamento de cada service sera elaborado de acordo com os valores unitarios
constantes na tabela de prei;:os unitarios por atividade e com a especificacao tecnica do
material e equipamentos utilizados.
18. QUALIFICA<;A.O TECNICA
18.1. Para a documentacao relativa a Qualificacao Tecnica a Licitante devera:
a) Apresentar a Certidao de Registro e Regularidade no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, em cuja jurisdicao se encontre sua sede, bem como
comprovacao de regularidade dos Responsaveis Tecnicos cujos acervos tecnicos sejam
utilizados para atender o disposto neste termo de referencia, no seu respectivo Conselho.
b) Capacitacao tecnico do profissional, atraves da comprovacao de que o licitante possui
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01
(um)engenheiro eletricista devidamente registrado no CREA, para atuar como responsavel
tecnico, detentor de atestado(s) de responsabilidade tecnica devidamente reconhecido(s)
pela entidade competente, atraves da Certidao de Acervo Tecnico, por execucao de
services de caracteristicas semelhantes aos considerados relevantes ao atendimento do
objeto da licitacao ou de maior complexidade, quais sejam:
- Operacao e Manutencao de Sistemas de Iluminacao Publica utilizando s~ftware de gestao
de iluminacao publics envolvendo um parque com o numero de pontos luminosos igual ou
superior a 3500 (Tres Mile Quinhentos) pontos de IP;
- Elaboracao e/ ou atualizacao da base de dados patrimonial dos pontos luminosos
em coordenadas georreferenciadas (cadastro georreferenciado), utilizando software de gestao.
- Execucao de obras de ampliacao e melhorias envolvendo sistemas de iluminacao publica
utilizando tecnologia LED envolvendo um quantitativo minima de 400 pontos de IP;
- Elaboracao de projetos luminotecnico e projeto eletrico executivo de iluminacao publica
para a execucao de obras de ampliacao e melhorias utilizando sistema informatizado
especifico para a gestao dos processos;
- Execucao de projeto executivo de iluminacao publica em avenida, com rede eletrica
subterranea, implantacao de paste de concreto circular com fornecimento de material e
mao de obra;
18.3. 0 profissional detentor da(s) cat(s) exigido devera possuir seu vinculo com a licitante,
na data da apresentacao dos envelopes de habilitacao e proposta, em uma das seguintes
situacoes, comprovada pela juntada de c6pia autenticada de um dos seguintes documentos:
18.3.1. Na hip6tese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de
empregados ou registro em carteira profissional;
18.3.2. Em caso de ser proprietario ou socio ou administrador da empresa: ato constitutivo
ou documento de deliberacao dos socios onde constem as funcoes e os limites dos poderes
do administrador.

..

•

•

•

•

•

Q Av. Cel. Virgilio Tavorn, 1710, ltaitinga - Ce

,.,;;~ prefeitura,gHaitinga.ce.gov.br

~

9 www.itaitinga.ce.gov.br

(85) 3377-1361

\.

-

Construindo

novos cam in hos --

18.4. Comprovacao do registro profissional do responsavel tecnico, engenheiro eletricista,
no Conselho Regional de Engenharia - CREA, atraves de certidao de registro profissional.
18.5. Declaracao de que o profissional de nivel superior detentor do acervo tecnico
apresentado, integrara a equipe tecnica responsavel pela execucao dos services.
18.6. Declaracao a respeito dos profissionais que constituirao
as equipes tecnicas
responsaveis pela execucao dos services, e de que caso vencedora do certame Iicitatorio. A
equipe tecnica devera ser composta de, no rninimo, os seguintes profissionais:
18.6.1.01 (um) profissional de nivel superior na area de engenharia eletrica (engenheiro
eletricista), devidamente habilitado na entidade de classe profissional competente, para a
funcao de coordenador, corn _experiencia na manutencao e operacao de iluminacao publica;
18.6.2. 02 (duas) equipes de campo, formadas por 1 (um) eletricista, 1(um) eletricista
motorista, equipados com veiculo com cesta aerea simples (tipo Sky).
18.7. Declaracao de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por ocasiao do
inicio da execucao do service contratado, de um escrit6rio, bem como de um almoxarifado
para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminacao publics - SIP e dos
materiais retirados da rede, ambos com sede no municipio de Itaitinga, estado do Ceara.

18.8. PLANO DE METODOLOGIA
PROPOSTO PELO LICITANTE

DE

EXECU<_;AO

DOS

SERVI<_;OS

A licitante, tendo em conta a natureza continua publics e essencial da prestacao dos
services de iluminacao publica, aliada ao grande vulto do contrato, considerados como
fatores de extrema relevancia para garantia de execucao do pacto "§ 8° e 9° do artigo 30 da
Lei Federal n° 8.666/93" devera apresentar plano de Metodologia de Execucao dos
Services, cuja avaliacao, para efeito de sua aceitacao OU nao, sera efetuada na forma
objetivamente e obrigatoriamente os seguintes t6picos:
18.8.1.
0 sistema de Gestao proposto pelo Licitante para execucao dos servicos,
contemplando as bases metodol6gicas e o controle operacional, destacando:
a) A estrutura organizacional, objetivos e forma de atender aos services ora licitados,
inclusive dos equipamentos a serem disponibilizados para a execucao dos services;
b) A metodologia de gestao do sistema de iluminacao publica compreendendo as atividades
de operacao, manutencao, projeto, desenvolvimento e obras de iluminacao urbana;
c) 0 plano de controle de qualidade na gestao do sistema de iluminacao publics.
18.8.2. Metodologia de planejamento das intervencoes e programacao de investimentos no
contexto do Plano de Iluminacao Urbana como parte do documento de planejamento
urbanistico da cidade:
a) A metodologia a ser aplicada para realizar o diagn6stico das caracteristicas da ilurninacao
publica do municipio;
b) 0 metodo sugerido pelo Licitante para desenvolver a analise da situacao, que devera
conter, ao menos, a analise urbanistica e a analise do sistema existente;
c) 0 conceito da imagem noturna percebida da cidade, na sugestao do Licitante, com
proposta de reordenacao luminotecnica e valorizacao dos monumentos da cidade atraves
da luz.
18.8.3. Detalhamento dos services de gerenciamento informatizado e de aplicacao do
respectivo software proposto, adequados e adaptaveis
necessidades do Municipio,
contemplando:

as
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a) A preservacao do cadastro patrimonial em base cartografica georreferenciada de todos os
pontos e componentes acess6rios do parque de Iluminacao Publica, individualmente
considerados;
b) 0 acompanhamento estatistico da vida util de todos os pontos luminosos, para
planejamento e acompanhamento da manutencao preventiva e o tratamento estatistico de
falhas;
c) 0 planejamento e acompanhamento da rnanutencao preventiva com base na vida util de
cada ponto luminoso e o tratamento estatistico de falhas do sistema de iluminacao publica;
d) 0 calculo do consumo de energia do parque de Iluminacao Publics, de acordo com as
caracteristicas horarias de funcionamento de cada ponto;
e) Dernonstracoes da metodologia de controle geral da gestao do parque atraves dos
indicadores de eficiencia luminosa com o Calculo da Relacao Beneficio / Custo - RBC.
18.8.4. Descricao da metodologia operacional a ser utilizada para a eficientizacao energetics
da Iluminacao Publics do Municipio, compreendendo:
a) 0 potencial de economia de energia eletrica do sistema de Iluminacao Publica local,
metas e beneficios esperados para a populacao, para a Administracao Publica e para o
sistema eletrico;
b) As tecnologias a serem aplicadas para economizar energia no parque de Iluminacao
Publica e as caracteristicas tecnicas dos equipamentos a serem utilizados;
c) A estrutura basica dos recursos tecnicos e operacionais para O servico de eficiencia
energetics.

19. QUADRO DE ILUMINA<;A.O PUBLICA DE ITAITINGA
A execucao de todos os services de manutencao, remodelacao, eficientizacao e ampliacao
do Parque de Iluminacao Publica nos logradouros, pra<;:as e demais espa<;:os publicos do
rnunicipio de Itaitinga, incluindo o fornecimento integral de materiais e mao de obra, de
acordo com as especificacoes e criterios estabelecidos no presente Projeto Basico, em
aproximadamente 7.390 (Sete Mil Trezentos e Noventa) unidades de pontos luminosos.
O Sistema de Iluminacao Publico do Municipio de Itaitinga, conforme Quadro de
Ilurninacao Publica (QIP), parte integrante deste projeto basico, possw um parque de
iluminacao ublica de acordo com a tabela abaixo:
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1
1
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117

2
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2
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3
2
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6
7.390

Total de Lampada
As quantidades e especificacoes das luminarias, do parque de iluminacao publics deste
municipio, deverao ser referenciadas e/ ou corrigidas possiveis imperfeicoes, quando do
cadastro a ser realizado pela empresa a ser contratada.
Podem softer alteracoes, devido a pr6pria natureza do parque de iluminacao publica, as
quantidades e especificacoes das luminarias. A empresa licitante devera verificar todo o
parque de iluminacao publics para compor os prec;:os de sua proposta, nao cabendo
nenhuma posterior cobranca de valores devido a eventuais diferencas entre o previsto na
planilha do Edital de licitacao e o efetivamente existente.

20. COMPONENTES DOS CUSTOS
Para estabelecer os componentes dos custos globais na prestacao dos servicos serao
considerados os seguintes elementos: Para estabelecer os componentes dos custos globais na prestacao de serv1c;:os serao
considerados os seguintes elementos:
a) Mao de obra - todas as despesas com mao de obra, direta ou indireta para execucao,
supervisao, planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais acoes que se
facam necessarias a consecucao das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos
sociais definidos por lei e pot forca de acordos/ dissidios coletivos dos sindicatos da
categoria profissional e das empresas, aos quais estejam vinculados;
b) Equipamentos - deverao estar previstos os custos de alocacao de todos os
equipamentos e ferramental necessaries para a execucao de cada atividade descrita, mesmo
aqueles nao listados explicitamente na lista de equipamentos minimos exigidos. Todos os
materiais e equipamentos
deverao estar acompanhados
dos certificados de ensaio
elaborado pelo IPT ou qualquer outro 6rgao oficial, ou c6pia autenticada dos mesmos e
que venha descriminada a quantidade de amostras ensaiadas.
c) Transportes
- nos custos tambern deverao ser previstos
os transportes para
deslocamentos de pessoal ate o local da execucao dos services. Tambern devera estar
incluso o transporte de materiais do almoxarifado da empresa a ser contratada e/ ou
Prefeitura ate o local de aplicacao, bem como o transporte do equipamento ou material
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d) Acondicionamento/Embalagem
- deverao ser previstos os custos relativos aos services
de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de materiais e equipamentos que serao
aplicados e/ ou devolvidos
Prefeitura. Nos custos de embalagem deverao es tar inclusos os
de identificacao dos equipamentos e materiais embalados.
e) Aquisicao de Equipamentos e Materiais - todos os custos de aquisicao de equipamentos
e rnatenais
deverao
ser incluidos
quando
pertinentes,
englobando
tanto o
equipamento/material
como o gerenciamento de compra, os custos de impastos
incidentes, controle de qualidade, inspecoes, transportes do local de fabricacao ou aquisicao
ate o local do almoxarifado da empresa a ser contratada e os demais custos inerentes.
Deverao ser considerados os custos de aquisicao dos materiais em fornecedores
tradicionais.
f) Testes - todos os custos de testes e verificacao das instalacoes deverao esta englobado. A
Prefeitura se reserva ao direito de realizar avaliacoes tecnicas em laborat6rios credenciados
ensaios por profissionais da fiscalizacao, de amostras aleat6rias, cujas despesas correrao por
conta do fornecedor, em que a empresa a ser contratada adquiriu o produto, inclusive
deslocamento aereo e terrestre, alimentacao e hospedagem. A Prefeitura Municipal
Itaitinga, devera testar e certificar os materiais e equipamentos para efeito de aquisicao e
instalacao no Sistema de Iluminacao Publica,
e) Despesas Indiretas, Remuneracao e Impastos - na definicao do prec;:o ofertado, deverao
ser considerados os custos indiretos, a remuneracao da empresa, bem como os impastos
incidentes segundo a legislacao tributaria federal, estadual e municipal vigente.

a

21. DESCRI<_;Ao DAS ATIVIDADES - SERVI<_;OSDE MANUTEN<_;Ao
A manutencao tern por objetivo atingir o nivel de qualidade especificado atraves de acoes
preventivas e corretivas com fornecimento e aplicacao de materiais e equipamentos que se
facam necessaries. Para a consecucao desse objetivo, cabera a empresa a ser contratada a
realizacao das seguintes atividades:
Organizar as equipes de manutencao, devidamente uniformizadas e com identidade visual
pr6pria associada
identidade da Prefeitura Municipal de Itaitinga, de modo a evidenciar
que a manutencao corretiva e preventiva do sistema de Iluminacao Publica do Municipio
esteja sendo realizada pela empresa a ser contratada a service da Prefeitura Municipal de

a

Itaitinga;
Realizar as intervencoes nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos;
Interagir com os services de atendimento telefonico para perrnitir intervencoes de
emergencia;
Realizar a manutencao preventiva e corretiva de acordo com as obrigacoes de resultado
quanto a:
~ Garantia de funcionamento
~ Garantia do nivel de iluminamento
~ Garantia de disponibilidade do sistema
~ Garantia de excelencia no aspecto visual e estetico
Realizar a limpeza das luminarias e de seus acess6rios de alimentacao sempre que o ponto
luminoso sofrer qualquer intervencao para a manutencao;
Os services a serem prestados no ambito da presente licitacao abrangem as atividades de
Manutencao e ampliacao em todo o Sistema de Iluminacao Publica do Municipio.
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A execucao dos Services de Manutencao de toda a extensao do Parque de Iluminacao
Publica ocorrera por constatacao de problemas atraves de rondas a serem realizadas pela
Contratada, por solicitacao de Municipes, via Service de Tele atendimento, SAC ou outros
canais de comunicacao e ainda por solicitacao da Pref eitura.
Deverao os services de tele atendimento e de cadastro funcionarem conforme previsto
neste Projeto Basico.
Deverao haver mensagens gravadas nos services de tele atendimento que informem a
populacao sabre o horario de seu funcionamento, fazendo mencao nesta gravac;ao ao
servico prestado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
Esse controle sera efetuado a cada 30 (trinta) dias uteis, sendo registradas em banco de
dados as panes detectadas. As correcoes das panes deverao ser feitas dentro dos prazos
estabelecidos.
A Contratada devera tratar sigilosamente todas as informacoes transferidas para o
Municipio, as quais nao podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de
qualquer forma ou meio, a nao ser para o Municipio e para as necessidades exclusivas dos
trabalhos da Contratada.
Fica a cargo de decisao da empresa a ser contratada o horario de atendimento das visitas de
manutencao, de acordo com a necessidade de atendimento, sendo se possivel realizado,
preferencialmente, no periodo diurno. Quando as visitas de manutencao necessitarem ser
realizadas em periodo noturno deverao ser comunicadas previamente pela empresa a
Prefeitura Municipal de Itaitinga.
Os Services de Manutencao sao classificados em:
Services de Rotina;
Services Corretivos;

21.1. Services de Rotina
Os services de rotina podem ser classificados como abaixo elencados e contemplam
elementos da rede e todas as unidades de iluminacao publica, padronizadas ou especiais:
Correcao de fixacao do reator
Substituicao de conectores
Substituicao de ignitor
Substituicao de lampada
Substituicao de rele fotoeletrico
Substituicao de reator/ equipamento auxiliar, etc;

21.2. Services Corretivos
Os services corretivos sao todos os demais services nao relacionados como services de
rotina e podem ser classificados como abaixo elencados e necessaries ao restabelecimento
integral das condicoes normais, padronizadas e de seguranc;:a da rede de iluminacao publica,
com emissao de OS - Ordern de Service pela Prefeitura, como:
Instalacao de unidades faltantes;
Substituicoes, Rernocao e Supressao de Unidades, equiparnentos e demais materiais
pertencentes
rede;
Services em consequencia de falha, acidente, furto, vandalismo, desempenho deficiente ou
outros, executados em unidades e/ ou circuitos;
Services de limpeza de luminarias pot acumulo de insetos;

a
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Servicos de poda de arvores com des carte de residuos.

22. SERVI<;OS DE REMODELA<;AO
Os services de rernodelacao sao os services de substituicao que alterem as configuracoes
originais dos elementos do Parque de Ilurninacao Publics e podem ser classificados como
abaixo elencados. Deverao ser executados, de forma programada, mediante solicitacao da
Prefeitura atraves de oficio, como:
Substituicao de elementos dos Circuitos de Iluminacao Publics por outra tecnologia ou
outra configuracao de montagem;
Estes services podem ser pontuais ou definidos por lotes.

23. SERVI<;OS DE EFICIENTIZA<;AO
Os services de eficientizacao sao os services programados e executados, obedecendo aos
mesmos criterios para os Services de Remodelacao, que resultem em reducao de consumo
de energia eletrica.
Devido a definicoes orcamentarias estes services deverao ser identificados e controlados
em separado dos demais Services de Remodelacao, executados pela Contratada.

24. SERVI<;OS DE AMPLIA<;AO
Os services de ampliacao da rede de iluminacao publica do municipio compreendem a
disponibilizacao de mao-de-obra, equipamentos e materiais, contemplando a elaboracao de
projetos luminotecnicos e/ ou eletricos e a instalacao de novas unidades de iluminacao

publica.
Todos os materiais e metodologias a serem aplicados nos services de ampliacao deverao
atender as normas e especificacoes tecnicas aplicaveis, segundo a legislacao e normatizacao
brasileira.

25. PROCEDIMENTOS GERAIS
25.1. Service de Ronda
A Contratada devera realizar services continuos de rondas noturnas e diurnas as instalacoes
de Iluminacao Publica, abrangendo as areas de todo o Parque de iluminacao publica do
municipio, visando a identificacao de problemas e o restabelecirnento das condicoes fisicas
e operacionais para o perfeito funcionamento de todos os elementos da rede de iluminacao

publica.
Para os services de ronda, a contratada devera disponibilizar veiculos tipo motocicleta, com
equipamentos de rastreamento, para efeito de registro de percurso, e dispor de 01 tecnico
com coletor de dados digitais individuais, maquina fotografica, sistema de comunicacao
(radio, telefone, internet ou similar)
A ronda devera ser efetuada nos servicos de rotina no periodo maximo de 30 (Trinta) dias
para o retorno a um mesmo logradouro.
25.2. fndice de Falha
Nas atividades de fiscalizacao dos services de manutencao sera apurado, no minimo urna
vez por trirnestre, os Indices de Falha do sistema de iluminacao a serem utilizados na
verificacao da qualidade dos services contratados.
A medicao noturna do Indice de Falha sera realizada em uma amostra minima de 200
(duzentas) lampadas para a apuracao porcentual de lampadas apagadas. Alem desta
apuracao unitaria, cada circuito encontrado inteiramente apagado nesta amostra equivalera
a 1 % (um por cento) de lampadas apagadas.
~
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A medicao do indice de falha de Iimpadas acesas, no periodo diurno, sera realizada numa
amostra minima de 200 (duzentas) lampadas. Encontrando-se nesta amostra circuito
inteiramente acesso, serao contabilizadas as lampadas efetivamente acesas para compute do
in dice.
Em cada medicao do indice de falha serao considerados os seguintes limites:
Larnpadas apagadas no periodo noturno: Nao devera ultrapassar 5% (cinco por cento);
Lampadas acesas no periodo diurno: Nao devera ultrapassar 5% (cinco por cento).
As inspecoes serao conjuntas entre Prefeitura Municipal de Itaitinga e Contratada, sendo o
local de encontro a Sede do Departamento
de Iluminacao Publica do Municipio de
Itaitinga. Os locais a serem vistoriados serao determinados pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga.
A recusa da Contratada em realizar ou participar das inspecoes implicara na aplicacao direta
do deflator previsto no item 12 - 'Medicao', do presente Projeto Basico.
A Contratada tera 24 (vinte e quatro) horas, ap6s a realizacao da apuracao, para apresentar
pedido de desconsideracao de lampadas da amostra, devidamente justificado.
25.3. Qualidade da Manutencao
A avaliacao da qualidade da manutencao tern como objetivo verificar se o atendimento aos
pontos de iluminacao esta sendo efetuado em concordancia com O contrato a ser
celebrado. Os pontos de controle serao relativos ao estado em que se encontra a larnpada:
acesa ou apagada.
As avaliacoes de qualidade da manutencao serao realizadas durante o dia, por intermedio de
inspecao em amostras escolhidas, pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Itaitinga, em
grupos de pontos luminosos dispostos em sequencia continua dos pontos localizados em
bairros ou areas definidas pela Prefeitura Municipal de Itaitinga. Serao inspecionados 200
pontos nos bairros OU areas escolhidas. A periodicidade das inspecoes nas amostras sera
trirnestral. Os resultados apurados na avaliacao serao objeto de um relat6rio assinado pelas
partes, onde serao registrados os nurneros de larnpadas acesas.
As inspecoes nao deverao set realizadas duas vezes consecutivas na mesma area, a menos
que seja de repeticao em area onde nao ocorreu aprovacao da manutencao, em todos OS
criterios, na vez anterior.
A qualidade da manutencao
medida de acordo com o seguinte item de controle (maximo
aceitavel):
a) Numero maximo de lampadas acessas durante o dia: 5% do total da amostra.
25.4. Qualidade da Continuidade da Ilurninacao
A avaliacao da qualidade da continuidade da iluminacao tern como objetivo verificar se a
substituicao preventiva das lampadas esta sendo efetuada conforme o previsto no contrato
a ser celebrado.
A avaliacao da qualidade da continuidade da iluminacao sera realizada durante a noite
atraves de inspecao em amostras escolhidas pela Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de
Itaitinga, em conjunto de pontos luminosos dispostos em sequencia continua localizado em
bairros ou areas definidas pela Prefeitura Municipal de Itaitinga. Serio inspecionados 200
pontos nos bairros ou areas escolhidas. A periodicidade das inspecoes <las amostras sera
trirnestral. Os resultados apurados na avaliacao serao objeto de um relat6rio assinado pelas
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