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partes, onde serao registrados os numeros dos pontos luminosos apagados a noite,
simultaneamente, com defeitos nao causados por pane geral ou setorial.
A qualidade da continuidade da iluminacao e medida de acordo com os seguintes itens de
controle (maxirno aceitavel).
a) Pontos apagados a noite simultaneamente: 5% do total da amostra.
25.5. Qualidade da Intervencao na rede de Iluminacao
A avaliacao da qualidade de intervencao na rede de iluminacao diz respeito aos prazos de
intervencao em relacao aos tipos de panes possiveis e sao assim definidos:
a) Pane geral ou setorial: e causado pela falta de energia por parte da empresa a ser
contratada. Este tipo de pane nao tem prazo preestabelecido para correcao por parte da
empresa a ser contratada, uma vez que independe da sua acao direta e sim da empresa a ser
contratada;
b) A empresa a ser contratada devera efetuar o conserto no prazo maximo de 02 (dois) dias
uteis ap6s o recebimento da chamada, para as ocorrencias registradas a partir do terceiro
mes da vigencia do contrato a ser estabelecido;
c) Os prazos estabelecidos devem ser atendidos em pelo menos 95% das ocorrencias
registradas;
d) Em qualquer um dos casos dos itens acima mencionados, se o conserto necessitar de
uma intervencao de manutencao pesada, a empresa a ser contratada devera informar no
final dos prazos para conserto estabelecidos naqueles itens, a Fiscalizacao da Prefeitura
Municipal de Itaitinga e apresenta-lhe a programacao da correspondente correcao.
e) Serao excluidas para efeito dos itens de controle, as constatacoes de problemas causados
pot abalroamento de postes, situacoes decorrentes de services em curso, que estejam sendo
executados pela empresa a ser contratada, alem dos decorrentes dos motivos de forca
maior discriminados.
f) Sem prejuizos as demais sancoes contratuais, poderao ser aplicadas
Empresa a ser
contratada as seguintes multas por violacao dos indices de qualidade, ap6s um periodo
minima de 120 (cento e vinte) dias do inicio da manutencao do sistema de Iluminacao
Publica do municipio: pelo nao atendimento ao item de controle relativo ao criteria da
qualidade do service, previsto no item Qualidade da Manutencao e item Qualidade
Continuidade da Iluminacao.
Valor correspondente a 2% do faturamento mensal referente ao service de manutencao
do sistema de iluminacao publica, no mes da ocorrencia;
Pelo nao atendimento dos prazos previstos no item relativo a Qualidade de Intervencao
no Parque de Iluminacao Publica, previsto no item 3.5. Valor correspondente a 0,5% do
faturamento mensal referente ao service de manutencao do Sistema de Iluminacao Publica,
no mes da ocorrencia,
25.6. Elaboracao de Boletim de Ocorrencia Policial
A Contratada, no decorrer de seus services, quando constatar a ocorrencia de acidente,
vandalismo, furto ou outros danos causados por terceiros na Rede de Iluminacao Publica,
devera providenciar os reparos requeridos, colhendo os dados necessaries para que a possa
acionar o eventual causador destes danos. Para tanto, a Contratada devera providenciar,
junto aos 6rgaos policiais competentes, o correspondente Boletim de Ocorrencia Policial,
no prazo maximo de 3 (tres) dias.
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Na medicao deverao ser apresentados todos os Boletins de Ocorrencia registrados no
periodo de referencia, acompanhados de relacao detalhada de locais, materiais e
quantidades envolvidas, services efetuados, numeros de protocolos associados; numero do
B.O. e datas de constatacao, do registro do B.O. e de execucao dos services.
25.7. Adequacao de Unidades
Quando da intervencao para manutencao das unidades aereas de iluminacao publica, a
criterio da Prefeitura Municipal de Itaitinga, podera ser modificado tipo ou potencia de
lampada, e tipo ou extensao do braco.
25.8. Remocao e Supressao de Unidades
Nos Services de Remocoes, a Contratada devera retirar as unidades iluminacao publica,
desmonta-las, identificando adequadamente
no local cada um de seus componentes,
transportando-os e armazenando-os temporariamente em seu almoxarifado, para posterior
reinstalacao, no mesmo local ou em outro a ser definido pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga.
Nos services de supressoes, a Contratada, da mesma forma, devera tetirar unidades
iluminacao publica, porern em carater definitivo, desmontat e identificar todos os
cornponentes, transportando-os e armazenando-os ternporariamente em seu almoxarifado
e posteriormente para outro local a set designado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
As intervencoes da Contratada nas unidades e respectivos circuitos, para a execucao dos
services de rernocao e supressao, deverao acontecer por solicitacoes formais da Prefeitura
Municipal de Itaitinga que emitira as correspondentes autorizacoes.

26. PROJETOS LUMINOTECNICOS E ELETRICOS
Os projetos luminotecnicos e eletricos deverao ser elaborados pela Contratada, segundo
orientacoes e exigencias da Prefeitura Municipal de Itaitinga e demais requisitos constantes
no presente Projeto Basico.
As unidades e demais elementos do Parque de Iluminacao Publica constantes do projeto
deverao estar georreferenciados conforme padrao da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
Deverao estar consideradas nos projetos eletricos as cargas eletricas existentes e futuras,
bem como as eventuais necessidades de alteracao das caracteristicas das estacoes
transformadoras.
Os projetos deverao set apresentados
Prefeitura Municipal de Itaitinga, para aprovacao
prev1a e liberacao para execucao, devidamente
assinados
pelo(s) engenheiro(s)
responsavel/is) da Contratada, acompanhado do respectivo numero do CREA, recolhida e
anotada a respectiva ART conforme regulamentacao vigente.
A Contratada devera entregar formalmente
Ptefeitura Municipal de Itaitinga o "as built"
do projeto eletrico em papel e em meio magnetico, em formato AUTOCAD, e as listas de
quantificacao dos materiais e orcamento em Excel, necessaries para a aceitacao dos
servicos para posterior medicao.
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27. PRAZOS PARA A EXECU<_;AODOS SERVI<_;OS
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.
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27 .1. 0 Prazo do Contra to 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;
27.2. 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.
27.3. Reserva-se, desde ja a Prefeitura Municipal de Itaitinga, o direito de, a seu criteria,
objetivando assegurar e avaliar a necessidade operaciva do sistema de iluminacao publica,
emitir "Ordens Parciais de Inicio de Services" ou "Ordens de lnicio de Services
Especificas";
Para os Services de Manutencao a Contratada devera obedecer aos seguintes prazos:
27.4. 36 (trinta e seis) horas a partir do recebimento do protocolo para executar os
"Services de Rotina", com o lancarnento no sistema informacizado, 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;
28. RECURSOS DE MA.O DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E

INSTALA<;OES

E

de inteira responsabilidade da Contratada o treinamento, qualificacao, treinamento na
NR-10, quantificacao dos recursos de rnao-de-obra, equipamentos e instalacoes necessaries
aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e demais exigencias contidas neste Projeto
Basico e Anexos, ficando sob sua responsabilidade os respectivos dimensionamentos.
28.1. Mao de Obra
Quando a fiscalizacao constatar que o profissional da Contratada nao tern a qualificacao
necessaria, a Prefeitura Municipal de Itaitinga podera exigir o treinamento, reciclagem e/ ou
substituicao desta mao de obra.
E de responsabilidade tambern da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas
regulamentares da execucao dos trabalhos e das condicoes de seguranc;:a, cabendo
exclusivamente a Contratada a responsabilidade por acoes trabalhistas, previdenciarias e/ ou
acidentarias promovidas por seus empregados.
Dentre os trabalhos de administracao do contrato, a Contratada devera manter preposto
responsavel pela execucao continua dos servicos, 0 qual devera atender imediatamente as
solicitacoes da Prefeitura Municipal de Itaitinga. 0 referido preposto devera comparecer
semanalmente nos escrit6rios da Prefeitura Municipal de Itaitinga, para prestar e/ ou
providenciar os esclarecimentos necessaries. Para os pedidos que deverao ser atendidos no
prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, ao qual oficializara atraves de
comunicacao escrita a Contratada por meio de oficio, e-mail ou fax.
28.2. Aquisicao dos Materiais
Os materiais que serao utilizados na execucao dos services poderao ser inspecionados pela
Prefeitura Municipal de Itaitinga, que verificara sua conformidade com as normas
adequadas.
A Prefeitura Municipal de Itaitinga se reserva o direito, durante a vigencia do Contrato, de
alterar as especificacoes tecnicas de materiais, bem como incluir novos materiais e
fornecedores, desde que aprovados pelo seu Departamento Tecnico, tendo a Contratada
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ate 60 (sessenta) dias para se adequar, obedecendo ao equihbrio economico-financeiro
do
Contra to.
28.3. Identificacao
Para as lampadas, o controle sera .feito pela sene de fabricacao da lampada, que sera
anotado em formulario informatizado adequado, informando sua localizacao, prazo de
garantia, nota fiscal de compra e numero de Certificado de Garantia. Os certificados de
garantia de cada lampada deverao ser arquivados para a troca de larnpadas defeituosas.
Esse controle devera se estender a todos os materiais que fornecam garantias.
Findo o contrato, a Contratada fornecera
Prefeitura Municipal de Itaitinga toda essa
documentacao, de forma a poder continuar a gestao da validade das mesmas.
28.4. Inspecao de .Aquisicao
A aquisicao de materiais pela Contratada devera ser dimensionada e planejada de forma que
todos os materiais sejam inspecionados, a criteria unico e exclusivo da Prefeitura Municipal
de Itaitinga.
Para tanto, a Contratada devera informar
Prefeitura Municipal de Itaitinga, atraves de
formulario pr6prio, a chegada de cada novo material.
28.5. Documentos e Amostras
Toda a docurnentacao solicitada nas etapas de Inspecao e Liberacao fara parte do acervo da
Prefeitura Municipal de Itaitinga, de forma a garantir a rastreabilidade e o controle da
qualidade.
A qualquer momenta a Prefeitura Municipal de Itaitinga podera requisitar amostras dos
produtos para a realizacao de ensaios para controle da qualidade.
28.6. Liberacao
Considera-se liberado para uso todo o material que receber o Termo de .Aceitacao emitido
em forrnulario pr6prio da Prefeitura Municipal de Itaitinga e assinado pelo funcionario
competente.
Caso a Prefeitura Municipal de Itaitinga julgue desnecessaria a inspecao do material, podera
comunicar isso por escrito
Contratada, ou simplesmente abster-se de exercer o direito
inspecao.
Dessa forma, considera-se liberado para uso todo o material nao inspecionado 5 (cinco)
dias uteis ap6s a informacao da chegada do material.
28.7. Gestao de Materiais
28.7.1. Almoxarifado
A Contratada devera manter 1 (um) almoxarifado em endereco unico, exclusivo para
guarda de materiais de Iluminacao Publica do Munidpio de Itaitinga. Este almoxarifado
sera de uso exclusivo para os services do Sistema de Iluminacao Publica do Munidpio,
com as seguintes caracteristicas:
- Area total minima de 100 m2 (Cem metros quadrados), sendo no minimo 70 m2 (Setenta
metros quadrados) de area coberta. 0 dimensionamento dessas areas devera ser feito pela
Contratada, que devera considerar
o volume ocupado pelo estoque operacional
(propriedade da Contratada) e o de retorno dos materiais retirados da rede de Iluminacao
Publics (propriedade da Prefeitura Municipal de Itaitinga). Dispor, na area coberta, de
compartimento fechado com area minima de 8m2 (oito metros quadrados) destinados ao
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dep6sito temporario dos materiais e ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais
n°9605 de 12/02/98.
O Almoxarifado devera acondicionar
devidamente, conforme
recomendacao
dos
fabricantes e seguindo deterrninacoes da Prefeitura Municipal de Itaitinga, todos os
materiais necessaries a execucao desse contrato, separados adequadamente da seguinte
forma:
- Materiais retirados da iluminacao publica: ficam a disposicao da Prefeitura Municipal de
Itaitinga, que podera ordenar seu descarte ou remocao para local de sua escolha;
- Materiais aprovados para uso: ficam a disposicao da Contratada para aplicacao nos seus
servicos.
- Todos OS materiais, novos OU retirados da rede de Iluminacao Publica, deverao ser
armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservacao, o
controle e a fiscalizacao dos estoques.
- A fiscalizacao efetuara vistoria no almoxarifado da Contratada para controle das
exigencias requeridas neste Projeto Basico.
- 0 acesso as dependencias dos almoxarifados sera livre para a Fiscalizacao ou prepostos
da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
- A Contratada devera apresentar, em ate 30 (trinta) dias ap6s a Ordem de Service, a planta
do almoxarifado, identificando os espac;:os exigidos neste item.
28.7.2. Movimentacao de Materiais
Toda a movimentacao de materiais de Ilurninacao Publica, decorrente dos Services
originados desta contratacao, ocorrera a expensas da Contratada. Para tanto, a Contratada
devera dispor de equipamentos e veiculos apropriados para esta movirnentacao.
A movimentacao devera set feita utilizando equipamentos adequados para cada material, e
seguindo as recomendacoes das normas tecnicas aplicaveis e do fabricante.
28.7.3. Controle de estoques do Almoxarifado
O controle dos materiais devera ser efetuado atraves de sistema informatizado,
contemplando estoque existente e as movimentacoes relativas as entradas e saidas,
A Contratada devera dispor de equipamentos
de informatica, linha telef6nica e
funcionarios habilitados para operar o sistema de controle de estoque e movirnentacao de
materiais de Iluminacao Publics em seu poder, franqueando, a qualquer momento, a
consulta de dados pelos tecnicos da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
A Contratada devera manter todos os materiais, novos ou retirados da rede de Iluminacao
Publica, armazenados sob sua responsabilidade.
A fiscalizacao do controle dos materiais retirados da rede de Iluminacao Publica, nos locais
de armazenagem, sera feita pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, por seus servidores ou
seus prepostos. Devendo a mesma da destino final para descarte dos mesmos,
providenciando a retirada do material
28.7.4. Adequacao e dimensionamento dos estoques
A Contratada devera ser responsavel pelo dimensionamento dos estoques e prazos de
armazenagem de materiais e equipamentos, para suprir a demanda dos services.
A Contratada devera apresentar a Prefeitura Municipal de Itaitinga a relacao dos estoques
minimos dos materiais e equipamentos a serem aplicados na execucao dos services, em ate
10 (dez) dias ap6s a Ordem de Service .
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A Contratada devera informar, sempre que solicitada pela Prefeitura Municipal de Itaitinga,
os quantitativos dos materiais estocados, bem como suas movimentacoes no periodo.
~8.7.5. Retirada de Materiais dos Almoxarifados da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
E de responsabilidade da Contratada a .indicacao dos responsaveis pela retirada e
rnovimentacao dos materiais nos Almoxarifados da Prefeitura Municipal de Itaitinga,
quando for o caso de materiais cedidos para services pela Prefeitura.
28.7.6. Triagem de Materiais e Destinacao Final
Todos os materiais retirados do Sistema de Iluminacao Publica serao transportados pela
Contratada para seu almoxarifado.
A Contratada fara, as suas expensas, um pre-tratamento e acondicionamento dos mesmos.
Esses materiais ficarao depositados em local proprio, dentro da area coberta, ate que a
Prefeitura Municipal de Itaitinga, atraves de uma triagem, indique a destinacao final dos
mesmos.
A triagem dos materiais sera efetuada por mao de obra fornecida pela Contratada,
conforme orientacao, fiscalizacao e posterior classificacao dos Tecnicos da Prefeitura
Municipal de Itaitinga.
Os materiais retirados da rede de Iluminacao Publica pela Contratada, apos a triagem e
classificacao, deverao ser transportados para os almoxarifados pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga, com excecao daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e legislacao
complementar.
As devolucoes de materiais a Prefeitura Municipal de ltaitinga deverao ser acompanhadas
da documentacao legal pertinente, sendo que as guias de entrega deverao ser assinadas e
carimbadas no seu verso pot funcionario da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
Os services de movimentacao de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais entre
almoxarifados da Contratada e da Prefeitura Municipal de Itaitinga, observadas as datas e
locais programados, serao de responsabilidade da Contratante.
Todas as lampadas de descarga retiradas da Ilurninacao Publica, por terem atingido o final
da sua vida util ou por outro motivo qualquer, em hip6tese alguma deverao ser quebradas,
devendo ser enviadas as empresas de reciclagem, credenciadas por Orgao Ambiental
competente. Tambem com relacao a elas, devera ser emitido para a Prefeitura Municipal de
ltaitinga um Certificado de Destinacao Final.
28.7.7. Seguro
A partir do momento que o material estiver em poder da Contratada, esta sera a uruca
responsavel pelos mesmos, devendo, as suas expensas, segura-los contra todos os riscos.
29. RECURSOS DE INFORMATICA EDE TELEFONIA
Sistemas Informatizados
Os Sistemas Informatizados a serem utilizados para a captacao de protocolos provenientes
do Service de Tele atendimento, registros de rondas e das intervencoes, com uso de
coletores de dados, assim como para o controle de materiais, serao de responsabilidade da
Contratada, bem como os programas dedicados a esses services, devendo todos os seus
dados ser transmitidos diariamente para o Departamento de Iluminacao Publics Prefeitura Municipal de Itaitinga.
Incluem-se aqui os recursos previstos para rastreamento dos veiculos, possibilitando acesso
em tempo real, atraves da internet, de seus posicionamentos e rnovimentacoes .
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Os bancos de dados e aplicativos para seu acesso e manipulacao deverao estar sustentados
por plataformas de "software", tipos de arquivos e aplicativos amplamente utilizados no
mercado.
Deverao ser garantidas as adequacoes necessarias integracao de dados com OS Services de
Tele atendimento e de Cadastro, incluindo os meios de comunicacao e transferencia de
dados.
Todo o detalhamento de campos, codificacoes, regras de preenchimento e demais
definicoes para a padronizacao, de forma a garantir o registro de todas as informacoes
vinculadas aos services em contratacao, devera ser acordado previamente junto Prefeitura
Municipal de Itaitinga e adequados quando requisitado pela fiscalizacao.
Os dados deverao permanecer armazenados por todo o periodo contratual, transferidos
diariamente
Prefeitura Municipal de Itaitinga e sempre que solicitado pela fiscalizacao,
acompanhados de documentacao de sua estrutura e relacionamentos, em formato e meio a
ser acordado no inicio das atividades. Serao repassados
Prefeitura Municipal de Itaitinga,
ao final do Contrato, a totalidade dos bancos de dados, informacoes e documentacao
associada operacao e manutencao dos mesmos.
A solucao devera ter a interface com o usuario na lingua portuguesa, possuir controle e
restricces-de-acesso..garantir
a padronizacao e validacao dos dados e possuir uma gama
completa de opcoes de consultas e relat6rios, de forma a permitir o total monitoramento
da execucao das atividades contratadas.
Devera permitir a exportacao de dados para aplicativos comerciais de producao de
documentos (Word/Excel) e outros bancos de dados (Access/SQL Server) e, quando
aplicavel, para aplicativos CAD e/ ou G IS.
Todos OS procedimentos
de segurarn;:a necessaries
conservacao,
preservacao e
recuperacao dos dados deverao ser garantidos, para funcionamento 24 horas x 7 dias por
semana, contingencia e protecao contra falta de energia, velocidade e conectividade
compativel com o dimensionamento do sistema.
Estes sistemas informatizados deverao estar disponiveis quando do inicio dos services,
devendo ainda Prefeitura Municipal de Itaitinga prever em suas instalacoes acesso total
aos sistemas e bancos de dados com todas as opcoes de pesquisas e relat6rios.
Apenas como referencia a tabela a seguir contern os principais dados que devem estar
contemplados nos sistemas informatizados e coletores moveis de dados quando aplicavel,
nao se limitando a estes:

a

a

a

a

a

a

a

a) Localizacao

I

Referencia:

- Enderecos de solicitacao e do local constatado da ocorrencia (tipo e name do logradouro,
CEP, bairro, Subprefeitura, Area Prefeitura Municipal de Itaitinga, numero no logradouro,
referencia em Guia de Ruas definido pela Prefeitura, referencias do local);
- Protocolo / OS (Tele atendimento, ronda, SAC, Ouvidoria, solicitacao Prefeitura
Municipal de Itaitinga, datas de registro, recebimento e resposta);
- Dados do solicitante.
a) Intervencoes de Manutencao:
- Equipe (tipo e identificacao do veiculo, responsavel, datas de inicio e termino do service);
- Motivo da solicitacao e problema constatado, devendo ser identificadas situacoes de
pronto atendimento;
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- Identificacao ·completa da Unidade de Iluminacao, circuito ou do equipamento da rede ·
(numero de referencia no cadastro, tipo e demais caracteristicas espedficas);
- Services executados (c6digo, descricao, quantidade);
- Materiais envolvidos (c6digo, descricao, fabricante, quantidades: removida, i.nstalada,
desaparecida, fornecida pela Prefeitura Municipal o Motivo de Nao Atendimento e
situacoes de pendencia;
- Boletins de Ocorrencia (furtos, vandalismo)
b) Ronda:
- Equipe (tipo e identificacao do veiculo, responsavel, datas programadas e de execucao);
- Percurso (logradouros, extensao, numero de unidades verificadas);
- Problemas detectados e protocolos gerados;
c) Gestao de Materiais:
- Controle de Aquisicoes;
- Controle de Materiais Novos;
- Controle de Materiais retirados da Rede;

d) Arnpliacao:
- Projetos;
- Programacao-e pla-nejamento;
- Controle de Materiais;
- Execucao e energizacao.
Informacoes para o Cadastro
A Contratada devera informar
Prefeitura Municipal de Itaitinga, atraves de formulario
proprio aprovado pela mesma, Projetos "as-built" de Rernodelacao e/ ou Arnpliacao, em
papel e em meio digital conforme especificado preliminarmente no subitem anterior, todos
os dados dos services executados e respectivas modificacoes efetuadas no parque instalado,
para fins de registro no Cadastro da Rede de Iluminacao Publica.
Nos casos de ampliacao e em todas as situacoes de services em que o numero cadastral
deva ser fixado na unidade ou equipamentos, a Contratada procedera
identificacao
conforme padroes de etiquetagem com c6digo de cadastro fornecido pela Prefeitura
Municipal de Itaitinga.
Equipamentos e Equipes Tipicas
Veiculos:
A Contratada obriga-se a manter seus veiculos para a execucao dos services, especificados
neste Projeto Basico, devidamente identificados, conforme o padrao indicado pela
PrefeituraMunicipal de Itaitinga.
A Contratada devera instalar equipamento de rastreamento em todos os veiculos,
devidamente selados a prova de violacoes e dotado de recurso de registro continua de
percurso, inclusive nos veiculos de Ronda. Devera fornecer tambem os respectivos
softwares e hardware (01 unidade) necessaries, a serem instalados em local da Prefeitura
Municipal de Itaitinga, destinados ao monitoramento remoto, em tempo real, por parte da
fiscalizacao.
A idade maxima permitida para cada tipo de veiculo, a partir do ano de fabricacao, devera
obedecer aos seguintes criterios: veiculos leves - ate 03 anos; veiculos tipo pick-up - ate 05
anos, e veiculos pesados, tipo caminhoes - ate 10 anos. Independentemente deste limite de
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idade para a frota, os veiculos ·deverao estar em perfeitas condicoes de funcionamento,
apresentacao, asseio, seguranca, e tarnbem obedecer as regras impostas pela quanto a
inspecao veicular e atender o disposto na legislacao pertinente.
Profissionais e Equipamentos Minimos para os Services de Manutencao
Para a execucao dos services de manutencao aqui contratados, devera a Contratada atender
aos requisitos e quantidades minimas de profissionais e equipamentos a seguir
discriminados:

Equipamento em Geral - Descricao
A Contratada devera manter sobre todos os equipamentos utilizados para execucao dos
services contratuais, rigoroso controle e monitoramento quanto a seguranc;:a e condicoes
operacionais adequadas para o uso.
Veiculo Automotor Com Capacidade de Carga 8 Ton
Devera portar um guindaste tipo munck com capacidade de carga minima de 4 toneladas
para brace de 1,Sm, e 1 tonelada para brace de 6m, utilizado para movimentacao de cargas
e postes entre 6 a 23m.
Devera ainda ser adaptavel a Cesta Aerea Simples Isolada, com lanca telesc6pica articulavel
com acionamento hidraulico pelo pr6prio motor do veiculo. Cacamba (cesta) em
"fiberglass", com capacidade minima para 120 kgf. Altura de alcance 12 metros.
- Andaime Metalico Isolado
- Veiculo utilitario para transporte de pessoal
- Veiculo automotor tipo motocicleta de 125cc
F erramentas- Descricao
A tabela a seguir contern as ferramentas de uso individual e coletivo que deverao ser
utilizadas elas e ui es de cam o:
~~~~~~~~~~~~~~

Alicate bornba d' agua
Alicate universal de 8" c/ isolacao
•

Conexao de fios e cabos, com conectores do tipo
cunha
Corte e emenda de fios e cabos
"
•
•
•
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Alicate de compressao para fios e cabos de 6 a 16
mm2
Arco de serra regulavel (8" a 12")
Caixa para ferramentas
Carretilha c/ corda 3/8"
Chave de 2 bocas tipo "S" para parafusos de 1 /2" e
5/8"
Chave de boca regulavel 8" e/ ou 1 O"
Chave triangulo de abrir caixa;
Chaves de fenda de 3" fina, 4", 6" e 8" com cabo
plastico OU de madeira
Conjunto de aterramento ternporario para rede de
baixa tensao
Escadas de extensao de madeira
Esticadores de ac;:o para cabo de cobre de 6 a 16
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Conexao de fios e cabos, utilizando conectores
de cornpressao
Para fixacao da lamina de serra para ferro
Guarda e organizacao de ferramentas
Icar e baixar materiais
Fixacao
de
cruzetas
e
suportes
de
transforrnadores, entre outros
Adequada para diversos diametros de parafusos
Abertura de tampas de caixas de passagem

Protecao de funcionarios
desenergizada

nos services na rede

Para tencionar condutores e tirantes (ancoras)
Retirada da rosca da larnpada
quebrado, do soquete
Retirada de conector cunha
Retirada e colocacao de fusivel NH
Descascar fios e cabos

Extrator de casquilho ..
Extrator de conector cunha
Saca fusivel tipo NH nos O e 1
Faca curva
Farol manual de 12V

com

bulbo

Corte de parafusos e cabos. Corte, em caso de
emergencia, de postes e bracos metalicos

Lamina de serra para ferro de 1 /2" x 12
Lanterna de 03 pilhas
Maquina de comprimir luvas e conectores

ate 250

mrrr'

Conexoes
Arrumar prumo de cruzetas e outros services

Martelo de bola
Metro duplo de madeira
Moitao n." 40
Multiteste - amperimetro e voltimetro (tipo alicate)
Dispositivo teste reator E-40
Dispositivo teste reator E-27
Dispositivo teste ignitor
Ponteiro de aco de 5/8" x 10"
Prumo
Sacola de lona para ferramentas
Teste de neon
Morsa n.? 5. (em veiculo de equipe de construcao)

"

.

9
t.,,

"

"

..

transformadores
e outros
Icar
e baixar
equipamentos
erificacao e medicao de corrente e tensao
Verificacao de equipamento ou reator VM (250
W e 400 W) VS (100 W a 400 W)
V erificacao de equipamento ou reator VM (125
W) vs (70 W)
Verificacao de igniter VS (70 W a 400 W)

v

Sacola de uso individual
V erificacao de existencia de energia
Fixacao de material ou outros, para manuseio

..
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Alavanca sextavada de 1"
Balde plastico (18 litros);
Cavadeira americana tipo pe de boi
Soquete para terra
Chave de cano de 18" (grifo)
Chave estrela 18 x 19 mm
Colher de pedreiro
Escova de aco
-Lima chata de 8" (murca)
Lima redonda de 1 O" (bastards)
Luva de borracha - isolamento rninimo de 1 kV
Marreta de 5 kg
Marreta de 0,5 kg
Martelete (fora asfalto) - ponteiros e alavancas
Martelo de orelha
Nivel
-· Pa
Pi care ta
Pincel
Serrote grande
Serrote pequeno
Talhadeira de aco sextavada 3 / 4" x 1 O"
Tesoura para cortar condutores Cue Al ate 350
MCM
Trincha
V assoura piacava
Vara de manobra com cabecote de bronze para
abertura e fechamento de chaves
Equipamento para arqueacao
Equipamentos para poda, conforme Anexo XI
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Services em bases de postes e outros

Limpeza
Escavacao
Retirada de terra
Services em geral
Fixacao de parafusos
Manutencao em caixas de concreto e outros
Limpeza de conectores, nas conexoes e de postes
Ajustes de materiais
Abertura e ajustes em orificios
U sada em rede de baixa tensao

Travessia subterranea
Retirada de pregos e outros, similares
Construcao
Escavacao, limpeza e outros
Escavacao
Pintura
Corte de madeira
Corte de madeira, poda de galhos

Pintura (fundo)
Abertura e fechamento de chave fusivel de media
tensao
Utilizado em brac;:adeira/fita de aco inoxidavel

30. FISCALIZA<_;AO
Todos OS services executados no sistema de Iluminacao Publics serao sujeitos a fiscalizacao
por parte da Prefeitura Municipal de Itaitinga, a cargo de pessoal designado pela Secretaria
de Infraestrutura e Urbanismo e a Contratada e obrigada a permitir o acesso as
dependencias onde se desenvolvem os services do presente contrato.
A Prefeitura Municipal de Itaitinga podera manter, para a fiscalizacao dos services
contratados, tecnicos, credenciados junto a Contratada, com autoridade para exercer, em
seu nome, toda e qualquer orientacao geral, controle e fiscalizacao dos services.
Ap6s a cornunicacao da execucao e do termino dos services, os mesmos serao conferidos
para aceitacao, podendo a Prefeitura Municipal de Itaitinga rejeita-los no todo ou em parte
em funcao das inconformidades ocorridas .
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Neste caso, a ·parte rejeitada deveni ser refeita sem onus para a Prefeitura Municipal de
Itaitinga.
A fiscalizacao pelo correto e integral cumprimento do contrato, Projeto Basico e tudo que
se fizer necessario para a execucao do contrato e de competencia da pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo, que podera:
Exigir a substituicao de qualquer empregado que negligencie ou tenha mau comportamento
durante o service, que solicitar propina, fizer uso de drogas ou bebidas alco61icas e faltar
com urbanidade para com os municipes.
Exigir a imediata retirada do service de qualquer trabalhador que nao existir usando
uniforme completo EPI e EPC adequado as suas funcoes;
Determinar que sejam refeitos os services, sem onus para a Prefeitura Municipal de
Itaitinga, se os ja executados nao tiverem satisfat6rio, seja quantitativo ou qualitativo;
Aplicar sancoes e penalidades previstas neste contrato;
A fiscalizacao podera determinar a afericao das taras dos veiculos utilizados nas atividades
objeto do contrato, de forma permanente e/ ou peri6dica.
A Prefeitura Municipal de Itaitinga podera designar outro fiscal, quando conveniente,
sendo formalmente consignado nos autos e comunicado
empresa a ser contratada, sem
necessidade de elaboracao de termo aditivo.
Ao fiscal do contrato competira administrar a execucao do mesmo, atestar a respectiva
nota fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessarias as
solucoes de quaisquer contratempos que porventura venham a acontecer.
As decisoes e providencias que ultrapassem a competencia da fiscalizacao deverao ser
solicitadas pelo fiscal do contrato, em tempo oportuno, ao Secretario da pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo, competente,
para a adocao das medidas que julgar
convenientes. A acao de fiscalizacao nao exonera a empresa a ser contratada de suas
responsabilidades contratuais.

a

31. ORDENS DE SERVI<;O
A Prefeitura Municipal de Itaitinga errutira a autorizacao da execucao de services de
Manutencao Corretiva, Remodelacao, Eficientizacao e Arnpliacao, por parte da Contratada.

32. MEDI<;AO
A rnedicao mensal dos services executados, descritos neste Termo, devera ser apresentada
em meio digital atraves de planilha padronizada em formato "Excel" e impressa, detalhada
por natureza de service, conforme modelo a ser apresentados pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga.
O Boletim de Medicao devera ser instruido com os segu.intes documentos:
Mem6ria de calculo;
Demais documentos relacionados nos itens especificos sobre a medicao de serv1c;:os de
Manutencao, Rernodelacao, Eficientizacao e Arnpliacao deste Projeto Basico.
A comprovacao dos valores excluidos dar-se-a por meio de c6pias autenticadas dos
documentos fiscais pertinentes.
Caso os valores a serem excluidos da base de calculo da contribuicao nao sejam
comprovados quando da apresentacao da nota-fiscal, ou sejam em montante inferior ao
previsto no Contrato, aplicar-se-a multa igual ao valor porventura ainda devido ao INSS .
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A Empresa contratada devera apresentar a cada pedido de pagamento para verificacao pela
contratante do cumprimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais pela contratada,
documentos a seguir discriminados:
Certificado de Regularidade de Situacao para com o Fundo de Garantia pot Tempo de
Service FGTS;
Certidao Negativa de Debito da Fazenda Municipal;
- Caso a proponente nao esteja cadastrada como contribuinte neste Municipio, devera
apresentar Declaracao fi.rmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do nao
cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de Itaitinga, relativamente aos
tributos relacionados com o objeto licitado.
- No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com matriz ou domicilio fora do
Municipio de Itaitinga, a ptoponente devera apresentar ptova de inscricao no cadastro de
pessoas juridicas prestadoras de services que emitam nota fiscal autorizada pot outro
municipio.
- Na hip6tese de a sociedade de que trata este subitem nao apresentat o cadastro
mencionado, o valor do ISS - Imposto Sobre Services de Qualquet Natureza incidente
sobre a prestacao de services objeto do ptesente, sera retido na fonte pot ocasiao de cada
pagamento.
Certidao Negativa de Debito junto a Providencia Social;
- Nos termos do artigo 31 da lei n° 8212, de 24/07 /91, alterado pela Lei 9.711, de
20/11/98 e Instrucao Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, a Contratante
retera 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, obrigando-se a recolher
em nome da contratada;
- No processamento de cada medicao devera apresentar a nota fiscal de services
discriminando os valores teferentes as parcelas dos services e materiais, sendo que a relacao
de materiais devera ser incorporada ao corpo da nota ou em anexo a esta e, desta forma
sera descontada a parcela correspondente ao ISS - Imposto Sobre Services, relativo aos
services executados.
- Independentemente da retencao do Imposto Sobre Services, fica o responsavel tributario
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acrescimos legais, na conformidade
da legislacao aplicavel, eximida, neste caso, a responsabilidade de prestador de services.
Em caso de duvida OU divergencia, a fiscalizacao liberara para pagamento a parte inconteste
dos services.
A rnedicao final dos services somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as divergencias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato.
Caso sejam necessarias providencias complementares por parte da Contratada, a fluencia
do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.
A Contratada
responsavel pela correcao dos dados apresentados, bem como pot erros e
omissoes.
Por ocasiao do pagamento final, a Contratada fica obrigada a fazer a prova da quitacao dos
tributos exigidos pela legislacao.

~.

I·"

e

..

•
Q Av. Cel. Virgilio Tavora, 1710, ltaitinqa - Ce
t,.

(85) 3377-1361

>%i'

•

•

•

prefeitura<<:i-Haitinga.ce.gov.br

O www.itaitinga.ce.gov.br

. J. · ·,
,/

k'

!

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

I . Alrl~lNCA

-- Construindo

novos cam in hos -

A Prefeitura Municipal de Itaitinga tera ate l S (quinze) dias, contados a partir da data de
apresentacao da medicao pela Contratada, para a referida aprovacao, e liquidada ate 15
(quinze) dias apos sua aprovacao.
A medicao devera ser realizada no periodo entre 25 e 30 de cada mes.

33. GARANTIA DOS SERVI~OS
33.1. Manutencao
Todos os Services de Manutencao executados pela Contratada, no sistema de Iluminacao
Publica deverao ser garantidos por 06 (seis) meses contados a partir da data de conclusao.
33.2. Arnpliacao
Todos os services executados e materiais aplicados nos Services de Ampliacao, pela
Contratada no sistema de Iluminacao Publica deverao ser garantidos por 12 (doze) meses
contados a partir da data de energizacao.
A Contratada sera responsavel por qualquer tipo de intervencao no sistema de Iluminacao
Publica ampliada durante este prazo de garantia, devendo as falhas serem sanadas dentro
dos prazos definidos para os Services de Manutencao, em funcao do recebimento da
comunicacao OU deteccao atraves dos services de ronda.
Essa garantia nao se aplica sobre materiais reaproveitados por solicitacao da Prefeitura.
33.3. Remodelacao e Eficientizacao
Todos os services executados e materiais aplicados nos Services de Remodelacao ou de
Eficientizacao, pela Contratada no sistema de Iluminacao Publica deverao ser garantidos
por 12 meses contados a partir da data de energizacao.
O quantitativo das unidades de Iluminacao Publics remodelada ou eficientizada, a partir da
data de conclusao dos services, devera ser subtraido da quantidade global das unidades
consideradas no Service de Rotina, durante o periodo de 12 (doze) meses da garantia.

34. DAS OBRIGA~OES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAITINGA
a) Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato a ser celebrado, assegurando-se da boa
prestacao dos services prestados;
b) Autorizar os orcamentos;
c) Proporcionar todas as facilidades necessarias ao born andamento dos services desejados;
d) Prestar informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da Empresa a ser contratada, pertinentes aos services a serem executados;
e) Nao permitir que outrern execute os services contratados;
f) Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado;
g) Aplicar a empresa a ser contratada as penalidades regulamentares e contratuais;

35. PENALIDADES
A Criteria da Prefeitura Municipal de Itaitinga poderao ser aplicada as seguintes multas:
35.1. Multas de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso por protocolo nao atendido no
tocante a "Prazos para a Execucao dos Services de Manutencao" deste Projeto Basico.
35.2. Multas de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso pelo nao cumprimento dos prazos
contratuais no tocante a "Prazos para a Execucao dos Services de Manutencao", deste
Projeto Basico.
35.3.
Multas de R$ 200,00 (duzentos reais) por item, por atraso injustificado no
atendimento de solicitacao de "Pronto Atendimento de Manutencao".
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35.4 Multas de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso pelo nao cumprimento dos prazos
estabelecidos nas Ordens de Servico para os servicos de Ampliacao, deste Projeto Basico.
35.5 Multas de R$ 50,00 (cinquenta reais) por erro na execucao de services de manutencao
ou arnpliacao, constatado pela Fiscalizacao.
35.6 Multas de R$ 40,00 (quarenta reais) por atraso injustificado, para correcao de erros na
execucao parcial ou total de services de manutencao ou arnpliacao, detectado e
comunicado por escrito pela fiscalizacao,
35.7 Multas de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo nao atendimento das exigencias de
seguranc;a necessarias a execucao dos services e seus correlates, conforme legislacao do
Ministerio do Ttabalho;
35.8. Multas pela inexecucao total do Contrato: 5% (cinco pot cento) sobre o valor da
medicao contratual, quando da incidencia de todas as penalidades referidas nos itens
anteriores, em um mesmo mes.
35.9. As penalidades sao independentes e a aplicacao de uma nao exclui a de outras, bem
como poderao ser cumuladas com as demais penalidades ptevistas pela Lei Federal

8.666/93.
35.10. A pena de multa pot inexecucao total ou parcial do contrato 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.
35.11. 0 pagamento da multa, que constituira onus exclusivo da contratada, nao a liberara
das respectivas obrigacoes e penalidades estabelecidas no contrato.
35.12 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.
35.13 As multas aplicadas as licitantes ou a Contratada deverao set pagas no prazo
improrrogavel de 30 (trinta) dias uteis contados a partir da data de sua comunicacao.
35.14 Sobre o valor das multas nao pagas no prazo previsto neste item havera a incidencia
de juros de mora, nos termos do disposto no artigo 406 do C6digo Civil Brasileiro.

36. OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
36.1. A Contratada e obrigada a manter,

~

durante toda a execucao do contrato, 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 hip6tese de ocorrencia de qualquer fato impeditivo de
seu cumprimento.
36.2. 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 assinatuta do Contrato.
36.3. A contratada devera submeter a aprovacao da Prefeitura Municipal de Itaitinga texto
descritivo indicando a metodologia de execucao dos services de ronda, em ate 30 (Trinta)
dias ap6s ernissao da Ordem de Inicio.
36.4. A Contratada assumira integral tesponsabilidade 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 quanto a terceiros.
* • ~ • • • ¢ • •
* • • • • • • • • • •
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36.-5. A Contratada e obrigada a obedecer as exigencias do CREA, bem coma 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 a coletividade.
36.6. Correra por coma 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.
36.7. A Contratada e obrigada a participar de reunioes, 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.
36.8. A Contratada obriga-se a comunicar a Prefeitura, todas as circunstancias ou
ocorrencia que, constituindo motivos de forca maior, impecam ou venha a impedir a
correta execucao dos services.
36.9. 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.
36.10. A Contratada e obrigada a zelar pelo patrimonio Municipal, objeto do presente,
assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se pelos seus agentes
ou por terceiros.
36.11 A Contratada e 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.
36.12. A Contratada obriga-se a manter seus funcionarios devidamente uniformizados e
identificados.
36.13 A contrata devera manter em arquivo todas as fichas de services executados durante
a vigencia do contrato.
36.14. 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. -- -- _
36.15. Devera apresentar no prazo maxima de 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do
Contrato a ser celebrado, a seguinte documentacao:
a) Livro de Registro de Empregados e c6pia 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 - Ficha de Entrega dos equipamentos de Protecao Individuais;
36.16. Responde pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito Federal,
Estadual e Municipal, bem como assegura os direitos e cumprimento dos deveres de todas
as obrigacoes estabelecidas;
36.17. Apresentar Fatura/ nota fiscal de cobranca dos services. A fatura deve canter o
numero do contrato a ser celebrado, periodo de rnedicao e outras informacoes que se
"
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fizerem necessarro,· tais como a Planilha de Medicao e memona de calculo, conforme
modelos a serem fornecidos pela fiscalizacao da Prefeitura;
36.18. Para a execucao do determi.nado, a empresa a ser contratada se obriga tecnicamente
a responsabilizar-se pela boa execucao e eficiencia dos services que efetuar, assim como
pelo cumprimento dos elementos tecnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga, devendo manter a qualidade ea regularidade dos services contratados;
36.19 Comuni.cara 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;
36.20. Devera assumi.r quanto 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 no Projeto Basico.
36.21. 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;
37. GEST AO SOB RE TERCEIROS
Caberao, exclusivamente a Contratada, todas as gestoes junto a terceiros, como orgaos
publicos (policias militar e civil, transito, agua e esgoto), concessionarias e empresas
privadas (gas, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger areas,
ci.rcuitos, interferencias, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.
38. DOS SEGUROS
Durante o prazo de concessao, a empresa a ser contratada devera contratar e manter em
vigor as apolices de seguro indicadas abaixo, conforme condicoes estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Itaitinga, de acordo com a legislacao vigente:
a) SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA PARA INSTALA~AO E MONTAGEM
- incluindo cobertura de testes, riscos do fabricante (quando nao houver garantia do
fabricante) e responsabilidade civil extensiva a danos causados na obra civil;
b) SEGURO DE RISCOS OPERACIONAIS E/OU NOMEADOS - incluido no
minimo cobertura de danos materiais de incendio (inclusive em consequencias de tumulto),
raio, explosao de qualquer natureza, danos eletricos e de equipamentos eletronicos e
cobertura de lucros cessantes de (despesas fixas) decorrente de incendio (inclusive em
consequencia de tumulto), raio, explosao de qualquer natureza com periodo indeni.zat6rio
minimo de 6 meses;
c) SEGURO DE CASCO DE FROTA DE VEICULOS - com cobertura compreensiva
pelo valor de mercado;
d) SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- cobrindo a empresa a ser contratada e
a Prefeitura Municipal de Itaitinga, bem como seus admi.nistradores, empregados,
funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam
ser responsabilizados a titulos de danos materiais, pessoais e morais, decorrentes das
atividades abrangidas pela concessao, inclusive, mas nao se limitando, a danos involuntarios
pessoais, mortes, danos materiais causados a tercei.ros e seus veiculos, devendo tal seguro
ser contratado com limites de indenizacoes compativeis com os riscos assumidos para
danos a tercei.ros;
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e) Instalacoes -e- montagens, incluindo subcontratados (Responsabilidade
Civil cruzada),
com cobertura extensiva a danos causados na obra civil constando indenizacao para danos
pessoais e materiais;
£) Operacao;
g) Veiculos, com indenizacao para danos pessoais e materiais;
h) Responsabilidade Civil do Empregador;
i) Responsabilidade Civil Profissional, desde que disponivel no mercado segurador e
conforme deterrninacao da Prefeitura Municipal de Itaitinga;
j) Os montantes cobertos pelos seguros indicados na subclausula acima, deverao ser
suficientes para a reposicao a valores de novo ou estado de novo e, seus respectivos
calculos deverao ser submetidos e comprovados a Prefeitura Municipal de Itaitinga;
1) A empresa a ser contratada devera informar a Prefeitura Municipal de Itaitinga todos os
bens cobertos pelos seguros e a forma de calculo do limite de indenizacao de cada ap6lice
de seguro;
m) A empresa a set contratada
responsavel pelo pagamento integral da franquia, em casos
de utilizacao de qualquer seguro previsto no contrato a ser celebrado.
n) Nas ap6lices de seguro devera constar a obrigacao de as seguradoras informarem,
imediatamente, a empresa a ser contratada e a Prefeitura Municipal de Itaitinga, as
alteracoes nos contratos a ser celebrados de seguros, principalmente as que impliquem o
cancelamento total ou parcial dos seguros contratados ou reducao das importancias
seguradas;
o) As ap6lices de seguro deverao ter vigencia minima de 12 (doze) meses a contar da data
da assinatura do contrato a ser celebrado, devendo ser renovadas sucessivamente por igual
periodo caso o mesmo seja renovado, sendo encaminhada anualmente a Prefeitura
Municipal de Itaitinga, c6pia autenticada das ap6lices dos seguros contratados e suas
posteriores renovacoes;
p) A empresa a ser contratada devera encaminhar a Prefeitura Municipal de Itaitinga, com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento comprobat6rio de
que as ap61ices dos seguros foram renovadas ou serao autornatica e incondicionalmente
renovadas imediatamente ap6s o seu vencimento;
q) Caso a empresa contratada nao encaminhe os documentos comprobat6rios
da
renovacao dos seguros no prazo previsto, a Prefeitura Municipal de Itaitinga podera
contratar os seguros e cobrar da empresa a ser contratada o valor total do seu premio a
qualquer tempo ou considera-lo para fins de recornposicao de reequilibrio econornico do
Contrato a ser celebrado, sem eximir a empresa a ser contratada das penalidades previstas
no contrato a ser celebrado.
r) Nenhuma responsabilidade
sera imputada a Prefeitura Municipal de Itaitinga, caso ele
opte razoavelmente por nao contratar seguro cuja ap6lice nao foi apresentada no prazo
previsto pela empresa a ser contratada;
s) A empresa a ser contratada, com autorizacao previa da Prefeitura Municipal de Itaitinga,
podera alterar coberturas ou outras condicoes das ap6lices de seguro, visando a adequa-las
as novas situacoes que ocorram durante a vigencia do contrato a ser celebrado.
t) Os recursos provenientes da indenizacao deverao ser utilizados para garantir a
continuidade da operacao, exceto nos casos em que: (i) o evento segurado resulte em
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caducidade do contrato a ser celebrado; e/ ou (ii) quando a Prefeitura Municipal de Itaitinga
vier a responder pelo sinistro, hip6tese em que as ap6lices de seguro deverao prever a sua
indenizacao direta.

39. REAJUSTES DE PRE<;OS
O contrato a ser celebrado tera seus prec;:os unitarios reajustados

a cada periodo de 12
(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, conforme a seguinte formula de
reajustamento:
P = Pix [0,40(M/Mi) + 0,60(Q/Qi)]
Os elementos constantes da formula sao assim definidos.
P: Valor do prec;:o da atividade contratual reajustada;
Pi: Valor do prec;:o da atividade contratual inicial;
M: Valor definitivo do indice mao de obra especializada
obras hidreletricas, c6digo
A0159886 publicada pela revista Conjuntura Economics da Fundacao Getulio Vargas,
correspondente ao mes em que for devido o reajustamento;
Mi: Valor definitivo do indice mao de obra especializada - obras hidreletricas, c6digo
A0159886 publicada pela revista Conjuntura Econornica da Fundacao Getulio Vargas,
correspondente ao mes de apresentacao da proposta vencedora;
Q: valor definitivo do indice IPA-OG-DI (indice de prec;:os por atacado - oferta global produtos industriais - Ind. de Transformacao - Maq Aparelhos e Mat Eletricos), c6digo
A1006827, publicado pela revista Conjuntura Economics da Fundacao Getulio Vargas,
correspondente ao mes em que for devido ao reajustamento);
Qi: Valor definitivo do indice IPA-OG-DI (indice de prec;:os por atacado - oferta global Produtos Industrial - Ind de Transformacao - Maq Aparelhos e Mat Eletricos), c6digo
A1006827, publicado pela revista Conjuntura Economica da Fundacao Gerulio Vargas,
correspondente ao mes de apresentacao da proposta vencedora;
Em caso de exibicao de qualquer dos indices de reajustes previstos no Contrato a ser
celebrado, o indice a ser utilizado devera ser aquele que o substituir. Caso nenhum indice
venha a substituir automaticamente o indice extinto, as partes deverao determinar o novo
indice a ser utilizado.
Caso as partes nao cheguem a um acordo em ate 45 (quarenta e cinco) dias ap6s a extincao
do referido indice de reajuste, a Prefeitura Municipal de Itaitinga devera determinar o novo
Indies de reajuste.
O reajustamento dos prec;:os obedecera a periodicidade definida no caput desta clausula do
Contrato a ser celebrado e tera como base o mes de apresentacao da proposta vencedora
do certame,
O fator final do reajustamento
sera aplicado com 4 (quatro) casas decimais sem
arredondamento;
Nos calculos de reajustamento dos prec;:os contratuais, utilizar-se-ao os valores definitivos
dos elementos que cornpoem a formula, ainda que nao publicados, mas ja dados a
conhecer pelo orgao competente.

40. REVISOES ORDINARIAS
Ap6s 12 (doze) meses, contados do inicio do contrato a ser celebrado, caso ele seja
renovado, a Prefeitura Municipal de Itaitinga, fora uma revisao das metas quantitativas e
dos respectivos pesos de atividades, conforme indicados no Projeto Basico, para avaliar a
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efetiva demarida dos services prestados, o perfil efetivo dos casos e verificar a pertinencia
das metas estabelecidas, visando a preservacao do equilibria econ6mico-financeiro do
contrato a ser celebrado, tendo em vista a pr6pria natureza dos services ora contratados,
que sao de dificil previsao das Metas Quantitativas.

41. RECOMPOSI<;AODO EQUILIBRIOECONOMICOFINANCEIRO
Sempre que atendidas as condicoes do Contrato a ser celebrado e mantida a repeticao de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibria econ6mico-financeiro.
A empresa a ser contratada somente podera solicitar a recornposicao do equilibria
econornico-financeiro nas hip6teses abaixo:
a) Decisao judicial ou administrativa que impeca ou impossibilite a empresa a ser
contratada de prestar services, ou que interrompa ou suspenda o pagamento da
contraprestacao ou impeca seu reajuste e revisao de acordo com o estabelecido no contrato
a ser celebrado exceto nos casos em que a empresa a ser contratada houver dado causa a tal
decisao;
b) Fatores externos e imprevisiveis a este contrato a ser celebrado que acabem impactando
na demanda prevista e, consequentemente, no desempenho da empresa a ser contratada na
apuracao da Meta Quantitativa estabelecida no projeto basico;
c) Alteracoes na Legislacao e regulamentacao, inclusive acerca de criacao, alteracao OU
extincao de tributos ou encargos e das exigencias para gestao e operacao de unidades
gestoras energeticas, que alterem a cornposicao econornico-financeira da empresa a ser
contratada, executada a legislacao dos impastos sabre a renda;
d) Nos casos estabelecidos na Lein° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
e) A Prefeitura Municipal de Itaitinga, podera solicitar a recomposicao do equilibria
econornico-financeiro quando cabivel nos termos da legislacao vigente aplicavel;
f) Em ambos os casos, a Parte postulante devera enviar a parte postulada uma notificacao
de solicitacao de recomposicao de equilibria economico-financeiro, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data em que tomar conhecimento da ocorrencia da hipotese
ensejadora da recornposicao do equilibria econ6mico-financeiro. Na referida notificacao, a
parte postulante devera fornecer detalhes sabre a hipotese ensejadora da recornposicao do
equilibria economico-financeiro, bem como, se for o caso informacoes sobre:
- A data da ocorrencia e provavel duracao da hip6tese ensejadora da recornposicao do
equilibria economico-financeiro;
- A estimativa da variacao de investimentos, custos ou despesas, ou variacao de receitas;
- Qualquer alteracao necessaria nos services objeto do contrato a ser celebrado;
- A eventual necessidade de aditamento do contrato a ser celebrado e;
- A eventual necessidade de liberacao do cumprimento de quaisquer obrigacoes, de
qualquer das partes;
g) Dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da entrega da notificacao, as partes
estabelecerao um prazo para que a parte postulante faca a comparacao dos fatos e das
condicoes que ensejaram a solicitacao de recomposicao do equilibria econornico-financeiro
e, caso a parte postulante seja a empresa a ser contratada, a empresa a ser contratada cabera
comprovar tambem:
Que a hip6tese ensejadora da recomposicao do equilibria economico-financeiro foi causa
direta dos investimentos, custos ou despesas adicionais, ou descumprimento das metas
"
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quantitativas ondos Indicadores de Desempenho previstos no Projeto Basico deste edital;
e/ou;
Que os investimentos, custos ou despesas adicionais, o descumprimentos das metas
quantitativas ou dos Indicadores de Desempenho previstos no Projeto Basico deste Edital
OU a liberacao
do cumprimento de certas obrigacoes contratuais nao puderam e nao
poderiam ser evitados, mitigados ou recuperados pela empresa a ser contratada ou por seus
contratados, atuando com diligencia, prudencia e pericia, por meio da adocao de medidas
que estiverem ou estejam a seu alcance, incluindo, quando for o caso, o uso de avaliacoes
de mercado e demonstracao de como a hipotese vem afetando os pres:os cobrados por
outros neg6cios semelhantes ao objeto do Contrato a ser celebrado.
Nos casos em que a parte postulante for a empresa a set contratada, a Prefeitura Municipal
de Itaitinga, examinara as informacoes fornecidas pela empresa a ser contratada e decidira,
no prazo de ate 90 (noventa) dias, pelo cabimento ou nao da recomposicao do equihbrio
economico-financeiro,
0 prazo referido nesta subclausula podera ser prorrogado,
justificadamente, a criteria da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
h) Ao final do procedimento indicado na subclausula acima, caso a recomposicao do
equilibria economico-financeiro
tenha sido julgada cabivel, a Prefeitura Municipal de
Itaitinga, devera adotar, a seu exclusivo criteria, uma ou mais das seguintes formas de
recomposicao:
- Aumento ou reducao do valor da contraprestacao Anual maxima, inclusive para fins de
compensacao dos custos e despesas adicionais ou da perda de receita efetivamente ocorrida
em funcao do fato de desequilibrio economico-financeiro;
- Alteracao do Prazo de Contrato a ser celebrado, respeitando os limites da legislacao
vigente;
Modificacao, de forma proporcional, de certas obrigacoes contratuais da parte postulante,
diretamente relacionadas a hipotese ensejadora da recomposicao, e/ ou;
- Pagamento a empresa a ser contratada, pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, dos
investimentos, custos ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridas ou
do valor equivalente a perda de receita efetivamente ocorrida;
- Os processos de recomposicao do equilibrio economico-financeiro nao poderao alterar a
alocacao de riscos originalmente prevista no Contrato a set celebrado.
i) Na hip6tese de novos investimentos ou services solicitados pela Prefeitura Municipal de
Itaitinga, e nao previstas no contrato a set celebrado a Prefeitura Municipal de Itaitinga
podera requerer a empresa a ser contratada, previamente ao processo de recomposicao do
equilibrio econornico-financeiro, a elaboracao do projeto basico dos services considerando
que:
- 0 ptojeto basico devera contet 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 equihbrio economicofinanceiro.
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Ressalvadas as hipoteses de recornposicao do equilibria econ6mico-financeiro citado nas
clausulas acima, nao havers qualquer outra especie de revisao das condicoes originalmente
estabelecidas no contrato a ser celebrado.

42. DA EXTENSAO
Para todos os fins e efeitos de direito, a Empresa a ser contratada declara aceitar o presente
instrumento nos expressos termos em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e
ou sucessores a bem e fielmente cumpri-los.

43. CADUCIDADE
a) A Prefeitura Municipal de ltaitinga, podera declarar a caducidade do Contrato a ser
celebrado na ocorrencia de qualquer dos seguintes eventos:
- A decretacao, por sentenca judicial transitada em julgada, de falencia da empresa a ser
contratada ou de sua condenacao por sonegacao de tributos ou corrupcao;
- Descumprimento, pela empresa a ser contratada, da obrigacao de proceder a reposicao do
montante integral da Garantia de Execucao do Contrato a ser celebrado, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da sua utilizacao pela Prefeitura Municipal de ltaitinga, o
cancelamento ou rescisao da garantia de execucao do contrato a ser celebrado com
antecedencia minima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento;
- Descumprimento, pela empresa a ser contratada, <las obrigacoes de contratar ou manter
contratados os seguros previstos no contrato a set celebrado;
- Operacao com desempenho inferior a 70% (setenta por cento) da Meta Quantitativa,
previstos no Projeto Basico ou dos indicadores de desempenho, previstos no projeto
basico, por razoes de ineficiencia imputaveis a empresa a ser contratada, durante 2 (dois)
trimestres consecutivos;
- Operacao com desempenho inferior a 70% (setenta por cento) da Meta Quantitativa,
previstos no projeto basico, ou dos Indicadores de Desempenho previstos no Projeto
basico, por razoes de ineficiencia imputaveis a empresa a ser contratada, por 4 (quatro)
trimestres, independente da consecutividade; e
b) Descumprimento de obrigacoes contratuais, pela empresa a ser contratada, recorrente
ou reincidente 2 (duas) vezes ou mais em periodo inferior a 3 (tres) meses, ap6s o envio da
notificacao mencionada na subclausula abaixo:
- A Prefeitura Municipal de Itaitinga, nao podera declarar a caducidade do contrato a ser
celebrado com relacao ao inadimplemento da empresa a ser contratada;
- Resultante dos eventos relativos aos riscos do contrato a set celebrado cuja
responsabilidade seja da Prefeitura Municipal de Itaitinga; ou
-- Causado .pela ocorrencia de. caso fortuito ou forca maior.
c) A declaracao de caducidade do contrato a ser celebrado devera ser precedida da
verificacao do inadimplemento contratual da empresa a ser contratada em processo
administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
d) Nao sera instaurado processo adrninistrativo de caducidade sem previa notificacao a
empresa a ser contratada, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressoes apontadas e para o enquaclramento nos termos contratuais.
e) Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade
sera declarada pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, independentemente de indenizacao
previa, calculada no decurso do processo e de acordo com os subitens "h" e "i";
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f) Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacao,

nao resultara para a Prefeitura
Municipal de Itaitinga, qualquer especie de responsabilidade em relacao aos encargos, onus,
obrigacoes
ou compromissos com terceiros ou com empregados da empresa a ser
contratada;
g) A declaracao de caducidade acarretara, ainda:
- A execucao da garantia de execucao do Contrato a ser celebrado, para ressarcimento de
eventuais prejuizos causados a Prefeitura Municipal de Itaitinga;
Retencao de eventuais creditos decorrentes do contrato a ser celebrado, ate o limite dos
prejuizos causados a Prefeitura Municipal de Itaitinga.
h) A indenizacao devida a empresa a ser contratada em caso de caducidade restringir-se-a
ao valor dos investimentos vinculados aos bens reversiveis ainda nao amortizados;
i) Do montante previsto na subclausula anterior serao descontados:
- Os prejuizos comprovadamente causados pela empresa a ser contratada a Prefeitura
Municipal de Itaitinga e usuarios;
As multas contratuais aplicadas a empresa a ser contratada que nao tenham sido pagas ate a
data do pagamento do montante previsto na subclausula "h" acima; e
Quaisquer valores recebidos pela empresa a ser contratada a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracao de caducidade.

44. ANULA<;A.O
A Prefeitura Municipal de Itaitinga declarara a nulidade do contrato a ser celebrado,
impedido os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, alern de desconstituir os
ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizacao ou na licitacao,
Na hip6tese descrita na clausula anterior, se a ilegalidade for imputavel apenas a Prefeitura
Municipal de Itaitinga, a empresa a ser contratada sera indenizada pelo que houver
executado ate a data em que nulidade for declarada e por outros prejuizos regularmente
comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela empresa a ser
contratada a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a declaracao de nulidade.

45. EVENTO CONTINUADO DE FOR<;A MAI ORE CASO FORTUITO
O Contrato a ser celebrado podera ser extinto em razao de forca maior ou caso fortuito
superveniente a data de sua assinatura, regularmente comprovada, cujos efeitos perdurem
por um periodo superior a 1 (um) ano e irnpecam a regular execucao do Contrato a ser
celebrado pela empresa a ser contratada.
Na hip6tese descrita na sub clausula anterior, a empresa a ser contratada sera indenizada
pelo que houver executado ate a data em que o contrato a ser celebrado for extinto e por
outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores
recebidos pela empresa a ser contratada a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos de forca maior ou caso fortuito.

46. RESCISA.O
A rescisao do contrato a ser celebrado podera ocorrer nos seguintes eventos, desde que a
empresa a set contratada notifique a Prefeitura Municipal de Itaitinga de sua intencao:
a) Expropriacao, sequestro ou requisicao de uma parte substancial dos ativos ou
participacao societaria da empresa a ser contratada pela Prefeitura Municipal de Itaitinga,
ou por qualquer outro 6rgao publico;
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b) Descumprimento contratual pela Prefeitura Municipal de Itaitinga com relacao ao
pagamento de qualquer montante superior ao equivalente a 10% (dez par cento) do valor
do contrato a ser celebrado, que seja devido nos termos do Contrato a ser celebrado e que
nao seja efetuado em ate 30 (trinta) dias da respectiva data de vencimento; ou
c) Descumprimento de obrigacoes pela Prefeitura Municipal de Itaitinga que gere um
desequilibrio economico-financeiro
do contrato a ser celebrado cujo procedimento de
recomposicao economico-financeiro
nao seja concluido nos prazos estabelecidos
no
Contrato a ser celebrado par motivo imputaveis a Prefeitura Municipal de Itaitinga.
Se a Prefeitura Municipal de Itaitinga nao sanar o descumprimento contratual a que deu
causa dentro de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificacao enviada pela
empresa a ser contratada, o Contrato a ser celebrado podera ser rescindido par iniciativa da
empresa a ser contratada.
Na ocorrencia de rescisao baseada nas hipoteses previstas na clausula primeira deste item
acima, a Prefeitura Municipal de Itaitinga, indenizara a empresa a set contratada par todos
os services que a referida empresa houver executado ate a data em que a rescisao for
declarada e par outros prejuizos regularmente
comprovados, descontados,
todavia,
quaisquer valores recebidos pela empresa a ser contratada a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.
Para fins de calculo indicado na clausula acima, considerar-se-ao os valores recebidos pela
empresa a set contratada a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a rescisao.
O presente contrato a ser celebrado podera ser reincidido a qualquer momenta, por
qualquer das partes, mediante comunicacoes expressas, com antecedencia minima de 75
(setenta e cindo) dias.
Paragrafo unico: Havendo pendencias, as partes definirao, atraves de um Termo de
Encerramento do contrato a set celebrado.
O contrato a ser celebrado podera ser rescindido ainda:
a) Par ato unilateral da Prefeitura Municipal de ltaitinga, face ao interesse publico, reduzido
a termo no respectivo processo;
b) Par inadimplemento das clausulas e condicoes estabelecidas no contrato a ser celebrado,
por parte da empresa a ser contratada, nos termos da Secao V, do capitulo III, da lei N°
8.666/93 e suas alteracoes;
c) Quando a empresa a ser contratada, par sua culpa e responsabilidade, atrasar a execucao
dos services, desatendendo ao cronograma fisico-financeiro, pot prazo superior a 20%
(vinte par cento) do prazo total;
d) Quando a empresa a ser contratada suspender a execucao dos services par prazo
superior a 15 (quinze) dias consecutivos, sem justificativa ou sem previa autorizacao da
Prefeitura Municipal de ltaitinga;
e) Quando a empresa a ser contratada transferir o service contratado no todo ou em parte,
sem previa autorizacao da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
f) Quando a empresa a ser contratada nao iniciar a execucao dos services apos 15 (quinze)
dias, contados da data do recebimento da ordem de Service expedida pela Prefeitura
Municipal de Itaitinga;
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g)-quando a ernpresa a ser contratada reincidir em falta grave punida anteriormente com
multa, OU cometida pot catacterizada ma-fe,
h) Quando a empresa a ser contratada caucionar ou utilizar o contrato a ser celebrado para
qualquer operacao financeira;
i) Quando o acumulo de multas for superior ao valor <las garantias instituidas;
j) Independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes
casos:
- Liquidacao da empresa a set contratada;
- Incorporacao da empresa a ser contratada a outra firma ou empresa, ou, ainda cisao ou
fusao da mesma com outra empresa, sem previa e expressa concordancia da Prefeitura
Municipal de Itaitinga.
- Extincao da empresa a ser contratada;

Fica assegurados a empresa a ser contratada ea PrefeituraMunicipal de ltaitinga:
- 1 ° Sempre que ocorrerem as hipoteses de rescisao contratual sera assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa empresa a ser contratada, em conformidade com o artigo
78 da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracoes;
- 2° Quando a empresa a ser contratada motivar a rescisao contratual, sera responsavel
pelas perdas e danos decorrentes;
- 3° 0 Instrumento contratual firmado em decorrencia do presente. Contrato a ser
celebrado podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracoes;
- 4° Na hip6tese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I da n°
8.666/1993,
Prefeitura Municipal de Itaitinga sao assegurados os direitos previstos no art.
80, inciso I a IV, paragrafos 1 ° a 4° da Lei citada.

a

a

47. GARANTIA OPERACIONAL DE FUNCIONAMENTODO SISTEMA DE
ILUMINA<;AO
Estes services, conforme estabelecido no projeto basico sera remunerado, a cada mes,
multiplicando-se o prec;:o unitario proposto pela contratada observando atraves de sua
proposta comercial, levando-se em consideracao a Prefeitura Municipal de Itaitinga, pela
quantidade de pontos luminosos existente no mes.

48. ATIVIDADES ESPECIAIS DE OBRAS
Os Services de Obras, conforme estabelecido neste Projeto Basico, de natureza continua e
necessidades pontuais serao realizados mediante entrega
Contratada da autorizacao de
Services emitida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga. A Rernuneracao destes services sera
feita aplicando-se respectivo valor unitario do service, constante na Planilha de Precos
Unitarios, quantidade de Services autorizados.
Remuneracao Total do Mes: Ao Final de cada mes a contratada emitira sua Nota Fiscal Fatura de Prestacao de Services considerando a soma dos valores indicados no Projeto
Basico, bern como os criterios de desempenho e melhoria da qualidade do service descrito
neste Projeto Basico, observados no mes anterior ao do Faturamento.

a

a

49. NORMAS A SEREM UTILIZADAS
A Empresa a ser contratada devera realizar todas as intervencoes sobre o parque instalado
atendendo ao disposto na normalizacao vigente. Com isso devera manter copias <las
normas utilizadas e apresentar provas de aquisicao ( documento fiscal, recibo ou nota fiscal)

..

..

9

Av. Ce!. Virgilio Tavera, 1710, ltaitinga - Ce

;:,.

{85) 3377-1361

.

..

tt<

•

prefeituratritaitinga.ce.gov.br

~) www.itaitinga.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

I'I'Al' I . 'C-A

--

Construindo

~/

'f

novas cam in hos -

das normas abaixo, que serao necessanas ao perfeito atendimento as necessidades da
Prefeitura Municipal de Itaitinga:
NBR ISO 50001 :2011 - Gestao de Energia
NBR 5461 - Iluminacao Terminologia
NBR 5101 - Iluminacao Publics
NBR 5101/2013 - Iluminacao Publica - procedimento
NBR 15129 - Luminarias para Iluminacao Publica - Requisitos particulares
NBR 14 7 44 - Poste de Aco para Iluminacao
NBR 883 7 - Iluminacao Esportiva
NBRIEC 60598-1 Luminarias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios
NBRIEC 60598-2-1 - Luminarias - Parte 2: Requisitos particulares - Capitulo 1:
Luminarias fixas para USO em iluminacao geral
ANSI C82.SLL1 - Power Suply for Drivers LED
ANSI C82.777-2002 - Harmonic Emission Limits - Related Power Quality Requirements
for Lighting
IESNA - TM 16-05 - IESNA Technical Memorandum on Light Emitting Diode (LED)
Sources and systems
CIE 17 - 2007 -LED-measmement
IEC 62031 Ed. 1.0 b:2008 - LED modules for general lighting - Safety specifications
SAE j2650 - Performance Requirements for light Emitting Diode (LED) Road Ilumination
Device Systems
NBR 5410 - Instalacoes eletricas de Baixa Tensao
NBR 5413 - Iluminacao de Interiores
NR-10 - Seguranc;:a em Instalacoes e Services em Eletricidade
A prova de aquisicao das normas devera ser mantida pela Empresa a ser contratada e
devera ser disponibilizada a qualquer momenta a Prefeitura Municipal de Itaitinga atraves
de solicitacao com antecedencia minima de 24 horas.
=

FAZEM PARTE DESTE MEMORIAL OS SEGUINTES ANEXOS:
-

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I.A - Planilha Orcarnentaria;
LB - Composicoes Individuais de Precos de Services;
LC - Demonstrativo de Custos do Ponto de IP;
LD - Encargos Sociais Tabela Seinfra 27.1 Desonerada;
LE - Cornposicao do BDI Sobre Services;
LF - Cronograma Fisico Financeiro;
LG - Caracteristicas Tecnicas dos Materiais e Equipamentos;
LH - Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART).
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CONCORRENCIA PUBLICAN° 2021.07.014CP
ANEXO I.G - CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
a.

•

1. CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSA.O
ALIMENTADORES ENTRE O TRANSFORMADORE O POSTE DE ILUMINA<;:AO
MATERl1\L CONDUTOR
TIPO DE CONDUTOR
MATERIAL ISOLANTE

FIOS DE COBRE NU, TEMPERA t-.IOLE
CA.BO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5
COMPOSTO
TERMOPLASTICO
DE PVC
FLEX!Vb:L
SEM
CHUMBO t\NTICHAM1\
COMPOSTO
TER.i\'10PL1\STJCO
DE PVC FLEX!VEL
SEM
CHUMBO ANTICHAMA
0,6/1,0kV
NBR 6812 - FIOS E CABOS EL~'.TRICOS - QUElMA VER'J'lCAL
(FOGUEIRA)
NBR 6880 - CONDUTORES DE COBRE 1'1\RA C1\BOS JSOL/\DOS
(PADRONJ7.f\C)\O)
Nl>R 7288 - CABOS COM ISOLM;AO SC)LIDA EXTRUDADA DE
CLORETO DE POLI\'TN!L\ (PVC) PARA TENS()ES DE 1 A 20kV
(ESPECIFICAC,:J\O)
SINTENAX fLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR

COBERTUR.A
C:LASSE DE lSOLAC,:AO
NORMA A SER SEGUIDA

REFERENCIA

b. CABO TERRA (NO INTERIOR DE DUTOS)
COBRE DE Tl':MPER,-\ MOLE
FIO RJGIDO,
ENCORDOAMENTO
CLASSE
1, OU CABO,
ENCORDMvlENTO CLASSE 5
ISOLAc;Ao
DUPLA CAMADA: CAMADA INT.ERNA DE PVC
1\NTTFL\M I (COMPOSTO TERMOPLASTTCO
DE i'VC SEM
CHUMHO);
CA.MADA
EXTT·:RNA DE PVC ANT!fLAM
ll
(COt-.lPOSTO
TERMOPLASTlCO
DE P\'C
SEM
CHUMl>O)
EX'l'RADESI,JZANTE;
750\l
NBR 6880 - CONDUTORES DI, COBRE PARA CABOS TSOLADOS
(PADRONIZAC,:AO)
NBR 6148 - f!OS E CABOS COM ISOLA(,:AO
SC.)LIDA
EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINIL-\
PARA TENSC)ES
ATE 750V
SUPERASTIC DA PRYSl'v!l.AN OU SIMILAR

l'v!J\TERL-\L DO CONDUTOR
TIPO DE CONDUTOR
MATERIAL ISOJ,ANTE

CLt\SSE DE ISOLA(,:AO
NORMA A SER SEGUTD1\

REFERENCTA
c.

CIRCUITOS ENTRE O SUPORTE DA LUMINARIA EA CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO POSTE
MATERIAL DO CONDUTOR
TIPO DE CONDUTOR

COBRE DE Tf:MPERA MOLE
FIO RIGIDO, ENCORDOAMENTO CLASSE 1
3
ISOLA(,:AO
EM PVC, COBF.RTUR.A
EM PVC COM ,-\LTA
RESTSTENCIA MECANICA EA INTEMPERIES.
450/750\'
NBR 6R80- CONDUTORES DJ·: COBRE !'1\RA CABOS TSOLADOS
(PADRONIZA(,:AO)
NBR 8661 - CABOS r»: FORMATO PLANO COi\! ISOLACAO
SOLJDA EXTRUDADA DE CLORETO Db: POLJVJNILA
P,\Ri\
TENS0f'S t\TE 750\1 - WSPECJFJCAC,:1'0)
TRIPLASTD:\ PRYSMIAN OU SIMILAR

NUMERO DE CONDUTORES
l\IATERIAL ISOLANTE
CLASSE DE TSOLAC,:AO
NOR.t\1A A SER SECUIDA

REFERENCJ 1\

d. CIRCUITOS ENTRE O SUPORTE DA LUMINARIA EA LUMINARIA
COBRE DE Tf'.MPER.A MOLE
CAHO FI.EXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 4

MATERIAL DO CONDUTOR
TIPO DE CONDUTOR
NUMERO DE CONDUTORES
MATERT1\L TSOLANTE
CL1\SSE DE ISOLA(,:AO
NORM.-\ A SER SEGUlDA

.

PVC
450/750\1
Nl>R 6880- CONDU'l'ORES DE COBRE PAIL\ CABOS ISOL-\DOS
(PADRONIZM;Ao)
NHR 6148
FIOS
E CABOS cox: !SOLAC,:/\0
S<)LIDA
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EX'J'RUDAD.I\
/\'!'I~ 750\1

DE CLORETO

DE POLlYTN!LA

PA!v\ TENS()ES

IDENTIFICA<;A.ODOS CONDUTORES
OS CONDUTORES DA CLASSE 0,6/lk\' DEVERAO ·nm IDENTH'ICADOS OS CJRC:UTTOS, .\0 LONGO DO PERCURSO
E NAS CAIXAS DE PASSAGEM,
ATR,\Vf:s DE CORES, ANIJ.I-IAS DE PVC OU FITAS COM NU1\.fEROS
E LETRJ\S
GRAV1\D,\S. CADA FASE DEVE TER UMA C:OR Dll'ERENTE, DE ACOR.DO COM .A SEGUINTE
PADRONIZAC,:AO:
.I\ZUL (EASE A), VER.MELITO (FASE f:l), BRANCO (FASE C) E VERDE (TERRA).

2.

ELETRODUTO DE A<;OGALVANIZADO
ELETRODUTO
RTGIDO
SEM
COSTUR..-\,
sf:RIE
EXTRA,
CONFORME NORMt\S NBR 5597 E NBR 7414 DA ABNT, Ui\L\
EXTREMlDADE
COM LUVA E A OUTR.-\ COM PROTEC,:AO
MECANIC1\ N.I\ ROSCA
A<;:O ASTM-i\53; GRAU A, REVESTIMENTO
GALVANJ7.;\DO
A
QUENTE, POR IMERSAO.

DESCRI<;:AO

MATERIAL

CONSTRUTIVO

3m

COMPRJMENTO
111TOLI\

IDENT!CA
A EXISTENTE OU IND!CJ\DA EM PROJETO (EM
POLEGADAS)
EXTERNAS NAS DUAS EXTREMIDADES
COM NO MIN!IV!O 5
FTOS EFf'.TIVOS DE ROSCA NPT (ANSI B 2.1)
LUVA
TUPY,
MANESMANN
OU
S!1'1IL:\R
APROVADO
PELA
f!SC\LIZAC;Ao

ROSCAS
ACESSOR10
REFERENCIA

NORMA DE RE!'ER.f:NCL'1

PML\

f:AJlRlC\(,~O

NBR - 5597 - ELETRODUTO
RiGIDO
i\ NSI / ASME Fl.1.20.1
NBR - 7414 - Z!NC/\GEM POR IMERS1\0

3.
•

DE AC;O-CARBONO,

COM REVESTIMENTO

ELETRODIJTO DE PVC
CLORETO DE POL!VINILA
RiCIDO SOLDAVEJ.

ELETRODUTO

(PVC)

mf::NTICr\
A EX!STENTE OU
POLEG,\01\S)
LUV;\
TIGRE, l3RASJLJT OU SI.MILAR

INl)]C:ADA

EM PROJETO

(EM

PARA F,-\BRTCM;Ao
DE PVC RiGIDO (ESPEC!FlCAC;Ao)

4. ELETRODUTO CORRUGADO
MATERIAL
INSTALAC;Ao

POLIET[LENO DE ALTA DFNSIDADE
DIRETMv!ENTE
ENTER.RADA
NO
SOLO,
CONFORME
TNSTRU(,:01.,'.S DO FABRICANTE
IDENTIC:A
A EXISTENTE OU TNrnCADA NO PROJETO (EM
ror.r,:GADAS)
KANAFLEX, FURUKAWA OU SIMIL·\R.

BITOLA
REFER.EN CI AS

5.

ROSCA

3m

ACESS()RlO
REFERY::NC:lA

NBR -Gt.SO-

COM

.-\ QUENTE.

MATERIAL CONSTRUTIVO
TIPO
COMPRIMENTO
RITOT.t\

NORMA DE REFER.ENCL\

PROTETOR,

CAIXASDE PASSAGEM E DERIVA<;A.O

a. CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO
.MKJ'ERIAI,
TIPO DE JNSTALAC,:AO
CONS'muc;:Ao
COM Pl .EMl-<:NTOS
VEDAC;Ao DA T,\MPA
ACABAMENTO

..

..
9

CONCRETO
EMl3UTrDO NO PISO
EJ\.f CONC:RETO CTCLOPICO
TAMP1\ l,M CONCRETO, ESPESSURA 6cm E FUNDO
1'1\RA DRENAGb:M
IrnJUNTAMENTO
COM MASSA ASFALTICA
A FRIO
IDENTICO AO DO PISO ONDE ESTIVER !NSTALADJ\
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OUADROS DE DISTRIBUH;Ao

6.1 C:\RACTERiSTICAS TECNICAS
6.1.1. Caracteristicas Construtivas
QUADRO PARA !NSTAL1\<;Ao
EMBUTID.i\ OU AP/\RENTE
IP 55
CHAP:\ DE ALUMTNIO COM B!TOLi\ MiNIM:\ 16 MSG
FASES, NFUTRO E TERR.A
COB RE

TIPO
GRAU DE l'ROTEC,:AO
ESTRUTURA
B1\RRJ\Mf':NTOS
MATERIAL DOS B:\RRJ\MEN'J'OS
1\CESSOR!OS
ESPECIAIS

D!SPOSITIVO PAR.A FECHAMENTO
DA PORTA !'OR
CHJ\VE PADRAO (CHAVE MESTR:\)
VISORES EM POJ.lCARBONATO NA PORTA (DEVE SER
ASSEGURAD1\
A VEDAC,:AO) PARA !NSPEC,:AO
DOS
Sf<:LOS E LEITURA DO MEDIDOR (QUANDO H)R O
CASO)
l'ROTE<;Ao
1-<:XTER.NA
EM
A(,:0
GRADE
DE
1\ FOGO COM DISPOSTTIVO
PARA
GALVANIZADO
POR CADEADO
P1\DRAO
(C:HtWE
FECHAlvlENTO
MESTRA)
QUANDO
INSTAJ.1\C,:AO
APARENTE,
FORNECER
P1\RAFUSOS, BUCHAS E DFMAIS ACESSC)RIOS PAR,\
FIXAC;i\o.

6. 1.2. Caracteristicas Elerricas
TENSAO NOMINAL
I'REQUP:NCL'\ NOMINAL
NU MERO DE FASES
CORRENTE NOMINAL
DOS fl1\RRAMENTOS
TERRJ\
SISTEMA DE ATERR.AMEN'f'O

220/127\'
60 Hz

o:,
DE

FASE,

'Nl,UTRO

OU

IDENTJCO
AOS
EXISTENTES
DIAGRAMAS UN!F!L.i\RES
SOLIDA!vlENTE /\Tf:RRADO

E

CONFORME

6. 1.3 Limites Terrnicos e Dinarnicos
Os barramentos devcm ser dirnensionados para suportar o aquecirncnto provocado pcla corrente de curto-circuito simctrica, indicada
.. nos diagram as unifilares, alern dos esforcos dinarnicos da corrcnte de curto assimcrrica, sendo o valor desra 2,5 vczcs o valor da corrente
de curto simctrica.
6.2. NORMAS TECNICAS E ENSAIOS
Os quadros devcrao ter projeto e caracreristicas e sercm ensaiados Jc acordo com as normas da ABNT (Associacao Brasilcira de Normas
Tccnicas), em suas Ultimas revisoes, indicadas a seguir:
•
•
•
•

NBR-6808 - Conjunto de manobra c controle de Baixa 'I'cnsao - Especificacao
NBR-6146 - Graus de protccao provide por involucros - Especificacao
NBR-5410 · Instalacoes Eletricas de Baixa Tensao - Proccdimento
ANSI C-3720 (Para os casos nao definidos nas normas acima).

6.3. INFORMA(;OES ,, SEREM FORNECIDAS PELO FABRICANTE
As inforrnacocs deverao ser fornccidas atravcs de docurnenros, dcscnhos ou diagrarnas
Tipo e nurnero de idcntificacao
Tensao nominal
Corrente nominal de cada circuito
Niveis de isolarnento nominals
Frequencia nominal
Capacidadc de curto-circuito
Grau de prorccao fornecido pelo involucro
Condicoes de service
Dimensoes c pesos
Caracteristicas nominais dos disposirivos de protecao, rnedicao e manobra
Diagrama unifilar
Diagramas trifilares
Instrucocs para transporte, instalacao, operacao c manurcncao do conjunto
6.4. CAR.\CTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS
DOS QUADROS
6.4. 1. Disjuntores de Baixa Tensao
Construidos cm material rcrmophistico, com acionamento manual, arraves de alavanca frontal c disparo livre, devern possuir disparador
bi-rnetalico para sobre-corrcnre e disparador magnetico e instanrfineo para prorecao contra curto-circuiro.
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Gerais

CORRENTE NOMINAL

CONFORME
DI AG RAMA
UNTFTLi\R
EXISTENTE
C:ONH)R.ME
UNIFILAR
DIAGR1\M1\
EXlSTENTE
CONFORME
DIA GR.AMA
UNIFILAR
EXTSTENTE
SIEMENS, SCHNEIDER OU SIMILAR

N° DE P()LOS
CAPACIDADF. DE RUPTURA
REFERENCIA DE f'ABRICANTF.
6.4.2. Caixas MBO
SISTEMA
DlMENSOES
l\1ATERli\L

TRJFi\SICO
CONH)RME PADRi\O
ALUMiNIO

6.4.3. Caixa interna para abrigar os disjuntorcs
DIMENSC)ES

6.4.4. Contatores
Caractcristicas dos Contatores de Forca
CLASSE DE TENSAO
CORRENTE NOMINAL

SIMI UR

AO

OU

Sllvl!LAR

AO

OU

SIMILAR

AO

CONCESS!ON.\RL'\

CONFORME
DETALHES
EXISTENTE
ALUMfNJO
TAMPA
COM
J1\NELA
DISJUNTORES

MATERIAL
1\CESSORIOS

OU

EM

PLANT,\

PAR.A

OU

TDENTJCA

1\ClONAMENTO

DOS

600V
CONFORME DI.AGR.AM1\S UNIFILAR.ES
OU IDENTICO
f:XIS'J'ENTE
INDUT!V,\ (DE ILUMIN,\<;:AO)
PERMANENTE
CONFORME
DIAGRAMA
UNTF'JLAR
OU
lDENTICO
EXISTENTE

T!PO DE CAR.GA A SER ACJONADA
R~:GlME DE LJG1\C,AO
NU MERO DE CONTATOS AUXIJ.TARES
Caracreristicas dos Contatorcs .A uxiliares
CLASSE DE TENSAO
COllRENTE NOMINAL
'NUMERO DE CONTATOS

601lV
10A (220\Tca)
CONFOMRE
EXISTENTE

DL\GRAMA

UN!flLAR

OU

.~

IDP'.N'l'ICO

AO

AO

AO

Fabricantes: SIEMENS, KLOCKNl-m, SCHNEIDER OU SIMILAR.
6.5. IDENTIFICA<;AO DOS CIRCUITOS
Para fins <le operacso, o painel e os dispositivos <le coman<lo c sinalizacao deverao scr idcntifica<los por plaquctas <le acrilico, insraladas
na parre frontal do mcsmo, onde sera inscrita a numeracao do Conjunro nu legenda idcntifica<lora, alern de idcntificacao e indicacao <la
funcao <le todos os dispositivos <le comando c sinalizacao.
Esras plaquetas dcvcrao ser indeleveis c so scrao destacadas com as suas destruicoes. Devera acompanhar o projero dos quadros urna
lista completa de rodas as plaquetas, para aprovacao pelo clientc,
Na parte interna do quadro deverao ser i<lcntificados to<los os cornponcntcs de manobra, prorccao e interligacdo (bornes) atraves de
ctiquctas adesivas em plasricos ou outro material resistcnte a umi<la<le.
O conjunto deve vir acornpanhado no seu interior, do dcsenho <lo seu Diagrama Unifilar Sirnplificado, com as caracteristicas dos
cguipamcntos <le protecao c manobra, <le cada circuito, bcm como seu uso.

REI E FOTOELETRONICO

7,

T!PO DE ACIONAMFN'J'O !N'I'ERNO
TENSAO
CARGA MINIMA
CONTATOS
SENSIBTJ JD ADE
LlGJ\
DESLIGA
DISPOS!T!VO DE REGULAGEM
INV()LUCRO
SUPORTE DE MON'J'/\GEM
ENCAIXE
FIXA<;:Ao

..

E VEDA<;:Ao

"

..
9
~

TERMICO, i'vli\GNf:TlC:O OU ELETRONlCO
220i'
1800i'J\
NORi\li\Li\fENTE fECfli\DOS
5 a 12 LUX
10 a 60 LUX
MECANICO, <)T!CO OU ()TICO E MEC\NICO
POUCJ\RBONATO
OU MATERIAL EQU!\11\LEN'l'I,
ESTABILIZADO
CONTRA
R1\Dl.'l<;:Ao UJ:I'R1\-VIOLETA
E R.ESISTENTE 1\ TN1Tol\.JP(RJES
EM RESTNA FENC)LJC1\ TIPO "Bi\QUELITE" OU MATERl1\L EQUJV,\LENTE
DEVE TER OS C:ONTATOS DE 1xrAo
OU MATERIAL EQUIV/\LENTE
RJG]])J\MENTE FIXADOS
O SUPOR'l'E DE MONTAGEM DEVE SER PRESO AO lNVc')LUCRO, J\TR1\Vf:s DE
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