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EDITAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR 
 

PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-Pará, CEP 
67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEIDUR, mediante a 
Comissão Especial de Licitação, instituída pelo Decreto pertinente, torna público que realizará licitação pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de empreitada por preço global, destinada a selecionar proposta mais vanta-
josa, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Resolução ANEEL nº 414 de 09/09/2010 observadas as normas, condições e re-
comendações contidas neste ato convocatório e seus anexos. 
 

1. DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente edital PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MU-
NICÍPIO DE MARITUBA/PA, conforme condições e exigências constantes neste edital e seus anexos. 
  

2. DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL 

2.1. A Comissão Especial de Licitação receberá os envelopes contendo a Documentação e Proposta de Preços das Empresas licitan-
tes em Sessão Pública a ser realizada conforme abaixo mencionado:  

2.1.1. No dia 13 de dezembro de 2018, às 10h 00min, será realizada Sessão Pública para o recebimento e abertura dos envelo-
pes contendo a documentação e propostas devidamente lacrados, na Sala da Coordenação de Licitação e Contratos, insta-
lada na BR 316, Km 13, s/nº, Centro, Marituba-PA;  

2.1.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e lo-
cal, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível, o que poderá ser devidamente informado 
aos interessados;  

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão através da seguinte dotação orçamentária:   
 
Ficha: 501 
Fonte de recurso: 0.1.13 – Receita Patrimonial 
Classificação Institucional: 02.02.14 – secretaria Munic. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SIDUR 
Funcional Programática: 15.451.0007.2159 – Manut. do Sistema de Iluminação Pública 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   
 
3.2. Os valores estimados referem-se a elaboração de composições de custo, bem como orçamentos realizados junto a tabela SINAPI, 

sendo tal despesa estimada em R$ 3.330.959,22 (três milhões, trezentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte 
e dois centavos), conforme documentos anexo.   
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3.2.1. A composição Orçamentária para a execução dos serviços tem como fonte a coleta de preços praticados no mercado em 
contratos de natureza semelhante, com as respectivas Composições de Preços Elaboradas (CPUs). Além das refrências 
das tabelas de preços SINAPI e SEDOP. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que demonstre condições técnicas para a realização dos serviços 
constantes deste Edital e seus anexos, devendo constar no seu objeto social tal especialidade, bem como atender todas as exi-
gências legais e condições estabelecidas neste ato convocatório e ainda:  

4.1.1. Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas e, não sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si; 

4.1.2. Não estejam impedidas de contratar com a Administração ou com o direito de licitar suspenso enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação;  

4.1.3. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal;  

4.1.4. Não tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;  

 
4.2. É vedada a participação direta ou indireta na licitação ou na execução da obra:  

4.2.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
4.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou contro-
lador, responsável técnico ou subcontratado;  

4.2.3. Servidor ou dirigente de órgão da Administração Municipal de Marituba;  
4.2.4. Empresa consorciada;  
4.2.5. Empresa punida com suspensão do direito de participar de licitação no âmbito da Administração Pública, Direta ou Indireta, 

Estadual ou declarada inidônea no âmbito da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, de-
vendo a licitante preencher a Declaração de Idoneidade (Modelo Anexo II). 

 
4.3. Da Representação e do Credenciamento: Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por:  
4.3.1. Da empresa licitante, devendo apresentar:  

a) Cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão Especial de Licitação de Marituba da cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial de todos os sócios da empresa concorrente;  

b) Cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão Especial de Licitação de Marituba do registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício, juntado com todos seus termos aditivos, sendo que em tais documentos devem constar expressos 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
4.3.2. Representante designado pela empresa licitante, devendo apresentar:  

a) Cópia autenticada em cartório competente do instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com po-
deres para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identifica-
ção oficial;  
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b) Cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão Especial de Licitação de Marituba do documento de identificação ofi-
cial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais 
e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, juntado com todos seus termos 
aditivos, bem como da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial dos sócios da empresa licitante.  

Obs.: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada. 
4.3.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante;  

4.4. A não apresentação ou incorreção dos documentos solicitados e mencionados nos subitens 4.3 e seguintes, não inabilitará a lici-
tante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa;  

4.5. No caso de um mesmo documento comprovar exigência pertinente a mais de uma fase da licitação, que corresponde a envelope 
distinto (Envelope “01” – Fase de Habilitação e Envelope “02” – Fase de Propostas de Preços) do Edital, deverá ser apresentado 
tantas cópias (autenticadas em cartório) quantas forem necessárias para integrar separadamente o agrupamento objeto da com-
provação, não podendo a licitante alegar que o documento exigido em um envelope tenha sido apresentado em outro. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS  

5.1. A impugnação ao Edital observará os termos do art. 41, da Lei 8.666/93;  
5.2. As dúvidas eventualmente surgidas quanto à interpretação de qualquer condição estabelecida neste Edital, bem como pedidos de 

esclarecimentos deverão ser formulados por escrito, por meio de carta, protocolando o pedido no Protocolo Geral do prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Marituba/Pará, nos dias de efetivo expediente no órgão, de segunda-feira a quinta-feira, no horário de 
08:00h às 14:00h e sexta de 08:00h às 13:00h, na BR 316, KM 13, s/nº, Centro, Marituba/PA, CEP 67200-000, com antecedência 
de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação;  

5.3. Os esclarecimentos serão respondidos em até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para a abertura da licitação. Acolhido o 
pedido de impugnação contra o Edital, esclarecimentos ou providências solicitados que determinem alterações no ato convocató-
rio, será designada nova data para a realização do certame, nos termos da lei e a critério da administração;  

5.4. No caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de efetivo expediente no órgão, no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Marituba, no horário de 08 às 14 horas, sito à Rodovia BR 316, s/n, km 13, Centro, 
Marituba/PA, CEP 67200-000, concedido o mesmo prazo para os demais licitantes que poderão entrar com contrarrazão; (art. 
109, da Lei 8666/93) 

5.5. No caso de interposição de recurso, além de juntar memoriais no prazo acima, deverá enviá-lo para o seguinte endereço eletrôni-
co: contratos.convenios.ma@gmail.com e/ou apresentá-lo em mídia gravada, e assinado digitalmente. O mesmo se diga em rela-
ção às contrarrazões. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

6.1. Para habilitar-se a presente licitação, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste edital, a empresa deverá apresentar 01 
(uma) cópia, autenticada ou acompanhada do original para conferência, de cada documento abaixo, devidamente atualizado, 
dentro de envelope opaco, devidamente fechado, lacrado e rubricado, devendo constar as seguintes indicações no anverso, con-
forme a seguir exposto:  

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR 
 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

 
6.1.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de impressão ou de cópia (excetuando-se a 

cópia via fax), ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, devidamente autenticados por Tabelionato de Notas, ou ser-
vidor público e, ocorrendo esta última circunstância, as cópias devem vir acompanhadas dos originais e dentro do prazo de 
validade, obedecendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993. Não serão aceitas cópias ilegíveis, podendo ser autenticado pelo servi-
dor público na Coordenação de Licitações e Contratos até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame;  

6.1.2. Os documentos obtidos por meio eletrônico ficam dispensados da apresentação do original ou da autenticação por cartório 
competente e só terá validade depois de conferida sua autenticidade pelo Órgão licitante. Os documentos de habilitação de-
verão ser apresentados em uma única via, com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas ou ra-
suras;  

6.1.3. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos relacionados neste edital;  
6.1.4. Todos os documentos deverão ser redigidos na língua portuguesa oficial do Brasil;  
6.1.5. Ressaltamos que a documentação original não deve vir dentro do envelope de habilitação;  

 
6.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

6.2.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;  
6.2.2. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - Eireli: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;  

6.2.3. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, de-
vidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administrado-
res;  

6.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 
caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;  

6.2.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de pro-
va de diretoria em exercício;  

6.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;  
6.2.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados de todos seus termos aditivos e/ou modificativos 

do seu texto, ser existir os atos ou, preferencialmente, da respectiva consolidação;  
6.2.8. Cópia da Identidade e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em cartório ou por servidor público 

mediante a apresentação do original;  
6.2.9. Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, até o final do expediente do úl-

timo dia útil que anteceder o dia marcado para o recebimento e abertura dos envelopes Documentação. 
Obs.: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada. 
 
6.2.10. DA PARTICIPACAO DAS MPE’S (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) 

6.2.10.1. As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), nos termos da legislação civil, acrescentarão a sua firma ou de-
nominação as expressões “Microempreendedor Individual”, “Microempresa” ou Empresa de Pequeno Porte”, ou suas 
respectivas abreviações, “MEI”, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade 
(art. 72, da LC 123/2006);  
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6.2.10.2. Em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, para as MPE’s (MEI, ME, 
EPP e COOPERATIVAS), será observado o seguinte:  

6.2.10.3. A comprovação de regularidade fiscal das MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) somente será também 
exigida para efeito de assinatura do contrato;  

6.2.10.4. As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apre-
sente alguma restrição; 

6.2.10.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorro-
gáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa;  

6.2.10.6. Em conformidade com o Art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. Nas licitações será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. En-
tende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pe-
queno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

6.2.10.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadência do direito a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado a Administração con-
vocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;  

6.2.10.8. Em se tratando de MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) deverá ser apresentada, ainda, declaração de que 
detêm tal condição, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 123/06 e atualizada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, podendo ser utilizado o modelo constante do ANEXO VII;  

6.2.10.9. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras fi-
guras penais e das sanções previstas no contrato. 

6.2.11. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Com-
plementar nº 123/2006 e suas alterações, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação: 

6.2.11.1. Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123, de 2006, deverão 
apresentar:  

a) Comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;  
b) Declaração firmada pela empresa de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar nº 

123/2006 e suas alterações.  
6.2.12. As Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123, de 2006, deverão 

apresentar:  
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabele-

cidos nos incisos I e II do Art. 3º da LC 123/06 e atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014;  
b) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
c) Declaração firmada pela empresa de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar Fede-

ral 123/2006 e suas alterações e suas alterações;  
6.2.13. Alvará de Licença e Funcionamento.  

 
6.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
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6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;  

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equiva-
lente, na forma da lei: 

6.3.3.1. Federal - Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa 
da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN;  

6.3.3.2. Estadual – Certidão Tributária e Não Tributária; 
6.3.3.3. Municipal - Do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;  

6.3.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por Lei; 

6.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 
– CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).  

6.3.6. No caso da certidão conter a informação “Esta certidão só é válida no original”, não será aceito na forma autenticada.  
6.3.7. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não 

possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada 
a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada 
da norma legal pertinente.  

6.3.8. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos dentro do prazo de validade e após a confirmação da au-
tenticidade nos respectivos sites; 

6.3.9. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua acei-
tação. 

 
6.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 
6.4.1. Certidão de registro da empresa e seus responsáveis técnicos junto ao CREA devidamente regularizada (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia), devendo os responsáveis técnicos possuir atribuições de engenharia elétrica, ou qualquer ou-
tra engenharia que possua competência para tanto, conforme Resolução n.º 266/79 do CONFEA. As certidões emitidas em 
outros Estados deverão conter visto no CREA do Estado do Pará; 

6.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
6.4.3. Uma ou mais certidões de acervo técnico – CAT devidamente emitido(s) pelo conselho regional de engenharia e agronomia 

- CREA, em nome de profissional de nível superior – na área de engenharia elétrica (engenheiro eletricista), que comprove a 
execução de serviços com as seguintes características: 

6.4.3.1. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
6.4.3.2. O profissional detentor da(s) CAT(s) exigido deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data da apresentação dos 

envelopes de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada 
de um dos seguintes documentos: 

6.4.3.2.1. Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de empregados ou registro em 
carteira profissional; 

6.4.3.2.2. Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato correspondente; 
6.4.3.2.3. Em caso de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou documento de delibera-

ção dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes do administrador. 
6.4.4. Comprovação do registro profissional do responsável técnico, engenheiro eletricista, no conselho regional de engenharia e 

agronomia - CREA, através de certidão de registro profissional. 
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6.4.5. Declaração de que o profissional de nível superior detentor do acervo técnico apresentado, integrará a equipe técnica res-
ponsável pela execução dos serviços; 

6.4.6. Declaração a respeito dos profissionais que constituirão as equipes técnicas responsáveis pela execução dos serviços, e de 
que caso vencedora do certame licitatório. A equipe técnica deverá ser composta de, no mínimo, os seguintes profissionais: 

6.4.6.1. 01 (um) profissional de nível superior na área de engenharia elétrica (engenheiro eletricista), devidamente habilitado 
na entidade de classe profissional competente, para a função de coordenador, com experiência na manutenção e 
operação de iluminação pública; 

6.4.6.2. 02 (duas) equipes de campo por turno, dia e noite, formadas por 1 (um) eletricista, 1 (um) ajudante de eletricista e 1 
(um) motorista, equipados com veículo tipo caminhonete com cesta aérea simples. 

 
6.4.7. Indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação; 

 
6.4.8. As atribuições técnicas do(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado deverão ser semelhantes com os serviços listados na 

planilha de orçamento e no Termo de Referência e com os itens de maior relevância técnica e de valor significativo. 
 

6.4.9. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, ambos serão inabilitados. 
6.4.10. Com o intuito de tornar mais célere a análise pela Comissão Especial de Licitação, deverão ser destacados, nos atesta-

dos apresentados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica previstas no Edital. 
6.4.11. Relação explícita e formal de sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, das instalações, aparelhamento e pessoal técni-

co, adequados e disponíveis, na forma da Lei, necessários para garantir o perfeito cumprimento do contrato, com o currículo 
das obras/serviços de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelo trabalho, integrada obrigatori-
amente pelo profissional detentor de atestados de comprovação da capacidade técnica.; 

6.4.12. Ademais, o interessado deverá fornecer declaração de sua disponibilidade. 
6.4.13. Declaração do representante da empresa contendo o compromisso de que o responsável técnico da pessoa jurídica, jun-

tamente com outros profissionais habilitados, caso a pessoa jurídica seja a vencedora da licitação, exercerão diretamente 
suas atividades naquele serviço, juntamente com a Relação da equipe técnica que se responsabilizará pelas obras, acom-
panhada de sua qualificação, integrada obrigatoriamente pelo profissional detentor de atestados de comprovação da capaci-
dade técnica exigido neste item. Ademais, o interessado deverá estar ciente de sua disponibilidade; (Modelo Anexo III) 

6.4.14. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da participação da proponente no certame licitatório. 
6.4.15. Declaração de que a empresa aceita as condições do edital e que caso seja vencedora da licitação, executará os serviços 

de acordo com as especificações do presente termo de referência; 
 
6.4.16. Declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital e seus anexos e de que recebeu todas as informações 

necessárias à apresentação da proposta, bem como que tomou conhecimento de todas as condições necessárias para o 
cumprimento das obrigações da licitação; (Modelo Anexo IV). 

6.4.17. A empresa participante do certame deverá apresentar Atestado de VISITA TÉCNICA fornecido pela PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MARITUBA, emitido pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEIDUR 
devidamente assinado por responsável da Secretaria, devendo a vistoria ser previamente agendada, não sendo aceitas ale-
gações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. 

 
6.4.17.1. Fica a critério da empresa participante quanto sua participação na Visita Técnica, onde, não havendo in-

teresse a mesma deverá proceder declaração formal assinada pelo responsável técnico, reconhecida em car-
tório, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
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natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 
quaisquer questionamento futuros que ensejem avenças técnicas com o órgão licitador. 

 
6.4.17.2. Não haverá vistoria sem prévio agendamento; 
6.4.17.3. A visita técnica para conhecimento das condições locais dos serviços será agendada de forma presencial à Rua 

Antônio Bezerra Falcão Nº 1351, Bairro Decouville – Marituba/PA, com o servidor JOSÉ AUGUSTO MARTINS LEÃO, 
das 08:30 às 14:00hs, e deverá ser realizada às expensas da licitante. 

6.4.17.4. A vistoria será até o ultimo dia útil antes da abertura da licitação, saindo da Secretaria de Infraestrutura e Desen-
volvimento Urbano, no dia e horário marcado, de onde partirão para locais passivos de conhecimento in-loco quanto 
ao objeto a ser contratado; 

6.4.17.5. A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa, o qual deverá apresentar credencial da em-
presa, certidão de registro e quitação de pessoa física do CREA e carteira de conselho. Não sendo aceitos 
documentos via fax ou sem autenticação; 

6.4.18. Para esclarecimentos ou maiores informações, entrar em contato com a Administração Municipal de Marituba pelo telefo-
ne nº (91) 3256-2100, Setor de Licitações e Contratos, sito à Rodovia BR 316 - S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 
67200-000. 
 

6.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
6.5.1. Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante.  
6.5.2. Comprovação, através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, de que a mesma dispõe 

de capital social integralizado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado dos serviços, a emissão 
não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias.  

6.5.3.  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) do último exercício so-
cial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, devidamente regis-
trado na Junta Comercial, vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios;  

6.5.3.1. Para as Sociedades Anônimas ou em Comandita por Ações, deverão ser apresentados em publicação do Diário Ofici-
al e publicados em Jornal de grande circulação. Todas as publicações ordenadas na Lei nº 6.404/76 deverão ser ar-
quivadas no Registro Público de Empresas Mercantis, na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

6.5.3.2. Nas sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA.), deverão ser apresentados por fotocópia do Balanço Patrimo-
nial com os Termos de abertura e encerramento do Livro Diário e das Demonstrações Contábeis (Demonstrativo 
do Resultado de Exercício - DRE) devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante. Será rigorosamente observada a exigibilidade do Balanço para o exercício social determinado no Ato 
Constitutivo;  

6.5.3.3. Nas sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 (Lei das Microempresas e das 
empresas de pequeno Porte – SIMPLES), por fotocópia do Balanço patrimonial com os Termos de abertura e Encer-
ramento do Livro Diário e das Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) devida-
mente autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

6.5.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro deverão cumprir as exigências, mediante apresentação de Ba-
lanço de abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente autenticado e registrado 
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

6.5.3.5. Quando o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) esti-
verem encerrados há mais de 03 (três) meses da data de abertura da presente licitação, poderá a licitante apresentá-
los atualizados, conforme disposto no art. 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, hipótese em que as referidas peças 
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contábeis deverão estar acompanhadas das informações sobre índice oficial adotado à atualização e do respectivo 
demonstrativo, devendo indicar a data de atualização, além de assinadas pelos titulares da firma e pelo profissional 
habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC;  

6.5.3.6. O Balanço e Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) deverão obedecer aos re-
quisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela ciência contábil, bem como assinados pelos ti-
tulares da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, conforme 
dispõe a Resolução CFC nº 1.402/2012 e seu Anexo I. Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser apre-
sentados com a Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO);  

6.5.3.7. DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante, que será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Sol-
vência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 1 (um), resultante da aplicação das fórmulas abaixo, 
com valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscri-
tas no SICAF: 

 

a) Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um) 
  

ILG =  Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 
                  Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 

b) Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um) 
  

ILC =       Ativo Circulante      
      Passivo Circulante 
 

c) Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um) 
 

IEG =  Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
                        Ativo Total 

 
OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial exigido no item 6.5.3. Deste Edi-

tal, em que: 
AC - Ativo Circulante 
RLP - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELP - Exigível em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 
 
6.5.4. Os balanços deverão estar acompanhados da Certidão de Regularidade do Contador em vigência, nos termos da Resolução 

CFC nº 1.402/2012 e seu Anexo I. 
6.5.5. O licitante deverá apresentar relação do montante dos valores das obras e serviços de engenharia contratados (contratos 

em vigor) com Municípios, Estados e União:  
a) A empresa que não tenha contratação de obras e serviços de engenharia, até a data de abertura das Propostas deverá 

apresentar Declaração de que não realizou esses serviços, sob pena de inabilitação. 
 

6.5.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
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6.5.6.1. A licitante deve apresentar declaração de que não utiliza menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre e de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; (Modelo Anexo VI). 
 

6.5.7. DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO. 
6.5.7.1. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Muni-

cipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º 
da Lei 8666/93); (Modelo Anexo VI). 

 
6.6. DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP): DA APLICAÇÃO DA LEI COM-

PLEMENTAR Nº 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014, regulamentada pelo Dec. nº 8.538, de 06/10/2015; 
6.6.1. Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015; 
6.6.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 

de contratação, e não como condição para participação na licitação; 
6.6.3. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o subitem anterior, 

será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a rea-
lização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

6.6.4. O prazo para regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguar-
dando-se o decurso desse prazo para abertura do prazo da fase recursal; 

6.6.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 6.7.3 implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os li-
citantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

6.6.6. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte; 

6.6.7. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta última não seja também pequena 
empresa, art. 44, § 1º, da Lei nº 123/2006; 

6.6.8. O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte; 

6.6.9. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o art. 5º, do Decreto 8.538, conforme 
a seguir: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra “a”, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre em 
situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta;  
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6.6.10. Após o encerramento da melhor oferta, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada será convo-
cada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas em situação de empate, sob pena de 
preclusão, contados da ata ou da intimação da licitante. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02 

A proposta deverá ser apresentada conforme modelo (Anexo VIII), em uma única via digitada em papel timbrado da empresa, em língua 
portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, com páginas numeradas em ordem crescente devendo 
ser datada e assinada pelo responsável, em envelope lacrado, devendo constar:  
 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR 

 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

 
7.1.1. A empresa interessada deverá fornecer proposta de preço, tendo como parâmetro a Planilha Básica Orçamentária desen-

volvida pelo Município, devendo tal proposta conter no mínimo os seguintes elementos: 

a) Redigida em língua portuguesa; 
b) Razão Social da empresa, endereço completo e CNPJ/MF; 
c) Data, assinatura e identificação do representante legal pela licitante;  
d) Telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual serão deposita-

dos os pagamentos se a licitante sagrar-se vencedora do certame; 
e) Data base, que deverá ser o mês de apresentação da proposta; 
f) Validade da Proposta – Mínimo de 60 dias, contados da data da entrega da proposta; 

7.1.2. Componentes de Custos: 
 

7.1.2.1. Os custos abaixo descritos, e outros que convier, deverão ser contemplados na elaboração da proposta, quais sejam: 
 

I. Pessoal - Todas as despesas com pessoal para execução, supervisão, planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas 
as demais ações que se façam necessárias à consecução das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais 
definidos por lei e por força de acordos/dissídios coletivos dos sindicatos da categoria profissional e das empresas, aos quais este-
jam vinculados; 
 

II. Equipamentos - Deverão estar previstos os custos de mão de obra para alocação de todos os equipamentos e ferramental ne-
cessários para a execução das atividades; 
 

III. Transporte - Nos custos também deverão ser previstos os transportes para deslocamento do pessoal da CONTRATADA até o 
ponto de execução dos serviços, como também o transporte de materiais do almoxarifado da CONTRATADA até o local de aplica-
ção, bem como o do equipamento ou material substituído até o depósito da CONTRATADA e/ou da CONTRATANTE; 
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IV. Acondicionamento / Embalagem - Deverão estar previstos os custos relativos aos serviços de acondicionamento (abertura e/ou 
fechamento) de materiais e equipamentos que serão aplicados e/ou devolvidos ao MUNICÍPIO, inclusive os custos de identificação 
dos equipamentos e materiais embalados;  
 

V. Aquisição de Equipamento e Materiais – todos os materiais e equipamentos deverão passar pela aprovação prévia da fiscaliza-
ção; 

 
VI. Testes - Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados; 

 
VII. Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos - Na definição do preço ofertado, deverão ser considerados os custos indiretos, a 

remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes segundo a legislação tributária federal, estadual e municipal vigente; 
 

VIII. Outros Componentes - Quaisquer outros componentes que possam influenciar na formação dos custos deverão estar engloba-
dos. 
 
7.1.3. Planilha de Quantidades e Preços e Resumo de Orçamento, que deverão ser apresentados em papel timbrado da em-

presa licitante, com as especificações do objeto de forma clara, observadas as descrições fornecidas pela Administração, 
nos seguintes termos:  

7.1.3.1. A proponente deverá cotar sua proposta em preço unitário, total e global dos serviços licitados, em moeda corrente do 
país, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 
considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;  

7.1.3.2. A proponente deverá apresentar a composição unitária de custo de cada serviço descrito na planilha, expressando a 
descrição, quantidade, produtividade e custos unitários dos materiais, mão-de-obra, equipamentos, encargos e BDI;  

7.1.3.3. Os preços unitários deverão incluir todos os custos relativos à mão-de-obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, 
materiais, seguros, equipamentos, administração, transporte, imprevistos, lucro, encargos fiscais e parafiscais, despe-
sas diretas e indiretas; 

7.1.3.4. Os preços propostos na Planilha de Quantidades e Preços serão considerados completos e suficientes para cobrir to-
das as etapas dos serviços necessárias à execução do objeto desta Licitação; 

7.1.3.5. Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir despesas que porventura dei-
xaram de ser computadas quando da formalização da proposta; 

7.1.3.6. A proponente não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições da proposta, sob a alegação 
de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou as condições locais existentes, ou ainda, de qualquer 
falha na obtenção de dados; 

7.1.3.7. A Administração se reserva o direito de negociar preços com as proponentes, obedecida a ordem de classificação e 
as prerrogativas conferidas às ME e EPP; 

7.1.3.8. Os salários dos empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços deverão obedecer obrigatoriamente ao 
piso salarial da categoria da região; 

7.1.4. Preço Global: deve ser representado pelo valor fixo e irreajustável, correspondente à totalização das planilhas de serviços 
pretendidos pela Administração;  

7.1.4.1. O valor exposto no quadro inicial deste Edital é o valor máximo admitido para contratação dos serviços pretendidos; 
7.1.5. Composição de Custos Unitários: Deve ser apresentada por todas as licitantes, juntamente com a proposta comercial, 

constando obrigatoriamente os quantitativos de material e mão-de-obra, bem como os percentuais adotados para os Encar-
gos Sociais e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); 
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7.1.6. Composição de Encargos Sociais, constantes de todos os itens que a compõem, com seus respectivos percentuais, cujos 
valores deverão apresentar conformidade com a Lei, e os salários não poderão ser inferiores aos utilizados pelo Sindicato 
local (Convenção Coletiva da Categoria), sob pena de desclassificação;  

7.1.7. Composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) constando de todos os itens que a compõem, com seus respecti-
vos percentuais; 

7.2. NÃO serão levadas em consideração as propostas enviadas, por meios não informados neste edital; 
7.3. As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto serão consideradas irregulares quando não res-

salvadas as correções necessárias pelo responsável da Empresa, sobre sua rubrica, antes da abertura das mesmas; 
7.4. Será de inteira responsabilidade da firma vencedora, qualquer custo que não tenha sido incluído em sua planilha ou com valores 

inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluída a SEIDUR de qualquer solidariedade, assim co-
mo não serão considerados para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos; 

7.5. A empresa não poderá modificar os preços ou as condições de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informa-
ções sobre os serviços licitados e/ou condições locais existentes ou, ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados; 

7.6. O valor total dos serviços deve ser escrito por extenso;  
7.7. Os valores dos preços unitários apresentados no orçamento da Administração tiveram por base os valores estabelecidos na tabela 

SINAPI e SEDOP;  
7.8. Na proposta deverá constar declaração expressa de que nos preços nela contidos estão incluídas todas e quaisquer despesas 

relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas 
e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento inte-
gral do objeto deste Edital;  

7.9. A licitante deverá apresentar a Composição Analítica de Taxa de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, onde serão demonstra-
das as taxas, os impostos, o lucro e demais despesas indiretas necessárias para a realização do objeto ora licitado. A licitante 
deverá indicar o percentual do BDI, não superior a 30,50% do valor global dos serviços, detalhando todos os seus componentes, 
também em forma percentual. Ressalta-se que não deverão ser computadas as alíquotas, referentes ao Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL, sob pena de desclassificação;  

7.10. A licitante deverá elaborar a planilha orçamentária considerando que os serviços objeto desta licitação, devem ser entregues com-
pletamente executados, conforme as normas da ABNT, o projeto básico, o memorial descritivo???, as planilhas orçamentárias, o 
cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e demais recomendações da fiscalização;  

7.11. A licitante arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. Nos preços apresentados a proponen-
te deverá incluir todas as despesas diretas e indiretas, tais como custos com materiais, mão de obra, encargos sociais e trabalhis-
tas, mobilização/desmobilização, Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC para atender 
às Portarias da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho – SSST e suas normas regulamentadoras e demais custos e en-
cargos necessários à completa e perfeita execução da obra e dos serviços;  

7.12. É de responsabilidade da licitante, analisar a documentação técnica recebida e prever qualquer serviço ou material necessário, 
mesmo quando, não expressamente indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe 
cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente, in-
dicando as divergências encontradas entre as normas da ABNT, o projeto básico, o memorial descritivo, as planilhas orçamentá-
rias, o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e demais recomendações da fiscalização; 

7.13. Erros no preenchimento da planilha não será motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com to-
dos os custos da contratação;  

7.14. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os licitan-
tes; 
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7.15. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se 
prevista em lei; 

7.16. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela Comissão.  

 

8. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  

8.1. A licitação será processada e julgada nos termos dos artigos 43 a 48 da Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis;  
8.2. Considera-se iniciada a sessão, a partir da abertura do primeiro envelope. Após esse momento, a participação de licitante retarda-

tária será na condição de ouvinte; 
8.3. É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta; 
8.4.  Iniciada a sessão, serão abertos pela Comissão Especial de Licitação os envelopes contendo os documentos relativos à habilita-

ção, os quais serão submetidos aos licitantes e à Comissão Especial de Licitação, para que sejam rubricados e apreciados;  
8.5. Analisados os documentos, serão divulgados os nomes das empresas habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às 

últimas os envelopes lacrados da proposta, caso não haja interposição de recurso ou após a sua denegação;  
8.6. As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas na Coordenação de Licitação e Contratos, no prazo de 30 (trinta) dias 

consecutivos, contados da divulgação do resultado do julgamento da habilitação. Decorrido esse prazo, a SEIDUR providenciará 
a eliminação dos mencionados documentos; 

8.7. Em seguida, serão abertas as propostas financeiras das licitantes habilitadas para rubrica e apreciação dos licitantes e da Comis-
são Especial de Licitação, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou 
após o resultado do julgamento dos recursos interpostos;  

8.8. Das reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de nº 1 e 2, serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão 
todos os licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais 
ocorrências que interessem ao julgamento da licitação. As Atas serão assinadas pelos membros da Comissão Especial de Licita-
ção e por todos os licitantes presentes; 

8.9. É facultada à Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo licitatório;  

8.10. Sendo inabilitados todos os licitantes ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, nos termos do disposto no § 3º, do art. 
48, da Lei n° 8.666/93. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

9.1. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração obedecerá ao disposto no art. 45, da Lei nº 8.666/93, adotando-se 
como critério de julgamento o Menor Preço Global atendido as especificações técnicas constantes deste Edital, nos termos do § 
1º, inciso I, do retro mencionado artigo: 

9.1.1.  Considera-se preço global apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada;  
9.2. A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Administração Mu-

nicipal de Marituba ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão;  
9.3. A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, 

a apresentação das seguintes informações:  
9.3.1.  Planilha de composição de custos de todos os preços unitários ofertados;  
9.3.2.  Caso haja divergência entre o preço unitário apresentado na Planilha de preços da licitante e aquele apresentado na com-

posição de custos, prevalecerá sempre esse último;  
9.3.3.  A Comissão Especial de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das licitantes;  
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9.3.4.  Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços superiores aos orçados pela SEI-
DUR, a licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado justificando a composição e os preços dos serviços;  

9.3.5.  Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Especial de Licitação, a licitante deverá adequar 
sua proposta ao orçamento base elaborado pela SEIDUR, sob pena de desclassificação da proposta;  

9.3.6.  Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Edital e Anexos não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;  

9.3.7.  À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às 
condições aqui estabelecidas, bem ainda, em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital;  

9.3.8.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes se-
rão convocadas;  

9.3.9.  A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à sessão de abertura 
dos envelopes de “PROPOSTA” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exi-
gência;  

9.3.10.  A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresen-
tados dentro do Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO;  

9.4. A Comissão Especial de Licitação rejeitará as propostas que:  
9.4.1.  Estejam com omissões, adições, alterações ou ilegalidades, encontrem-se ilegíveis ou com rasuras; 

9.5. Serão desclassificadas as propostas que:  
9.5.1. Não atenderem às exigências legais, deste Edital e seus anexos;  
9.5.2. Estiver com preço acima do valor máximo dos serviços estabelecido pela Administração; 
9.5.3. Apresentarem preços unitários superiores aos constantes da Planilha de Preços;  
9.5.4. Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;  

9.6. Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas, cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) 
do menor dos seguintes valores:  

9.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou,  
9.6.2. Valor orçado pela Administração.  
 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

10.1. A Adjudicação será feita à licitante habilitada que oferecer a proposta mais vantajosa para a Administração Pública;  
10.2.  A Comissão Especial de Licitação desclassificará quaisquer das empresas licitantes, caso tome conhecimento de fato ou circuns-

tância anterior ou posterior ao julgamento que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa; 
10.3. Se houver urgência, a Comissão Especial de Licitação poderá comunicar ao vencedor a homologação do resultado via e-mail, para 

que mesmo adote as providências iniciais para celebração do contrato; 
10.4. Ocorrendo desclassificação do licitante vencedor por desatendimento das condições que se referem todo o item 9 do edital, a 

Comissão Especial de Licitação convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou recomendar ao Ordena-
dor de Despesas a revogação da licitação; 

10.5. A Administração reserva-se o direito de anular, revogar no todo ou em parte a licitação, como também transferi-la, aumentar ou 
reduzir as quantidades preestabelecidas, sem que por este motivo os proponentes tenham direito a indenização, ressalvados os 
casos previstos na legislação que rege a matéria. 
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11. DA FISCALIZAÇÃO  

 
O contrato será fiscalizado por 01 (um) servidor público municipal, lotado nesta Secretaria, sendo: fiscal titular, que responderá pela fiscali-
zação em conformidade com a cláusula prevista no contrato. 
 

12. DO NÃO REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

12.1. Só será admitido o reajuste de preços depois de decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, 
desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso no cronograma físico da obra; 

12.2. O interessado deverá formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de pagamento da nota fiscal/fatura dos valores 
passíveis de reajuste, sob pena de preclusão;  

12.3. O índice a ser aplicado deverá ser o Índice Nacional da Construção Civil–INCC, publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro 
por lei admitido; 

12.4. As alterações para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato dar-se-á na forma da lei, mediante a apresentação 
de justificativa e planilha de quantitativos e custos, com aprovação da Administração. 

12.5. A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões necessários dos quantitativos origi-
nalmente contratados, de acordo com o artigo 65, da Lei Federal Nº 8666/93. 

 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Marituba poderá garantida a prévia defesa do contratado no 
prazo legal, aplicar as seguintes sanções: 
 

13.2. Advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 
 

13.3. Multa moratória – a empresa CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,03% sobre o valor total do contrato, pelo atraso in-
justificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a 
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente; 
 

13.4. Multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abati-
do do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado judicialmente; 
 

13.5. Suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
 

13.6. Declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi-
da sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção apli-
cada com base na alínea anterior. 
 

13.7. Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a CONTRATADA se 
sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
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13.8. A PMM aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 
 

13.9. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contra-
to, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a re-
abilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

13.10. Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 
 

13.11. Multas moratórias deverão obedecer ao limite de 20% do valor total do contrato. 
 

14. MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:  

14.1. A contratada receberá mensalmente pelos serviços de manutenção um valor variável, que é resultado dos serviços e materiais 
efetivamente aplicados na manutenção, cujos preços unitários estão relacionados na planilha de preços em anexo. 

14.2. As medições dos serviços serão concluídas pela fiscalização sempre no último dia útil do mês de execução dos serviços. 
14.3. Após a aprovação das medições, a contratada apresentará a fatura correspondente ao contratante com os valores mensais devi-

dos, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la. 
14.4. A fatura não aprovada pelo contratante será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que moti-

varam sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para aprovação, a partir da data de sua reapresentação. 
14.5. A devolução da fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução dos 

serviços. 
14.6. A contratante efetuará o pagamento das faturas no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua aprovação. 
14.7. Fica condicionado qualquer pagamento proveniente de serviços prestados, mediante apresentação de documentos comprobató-

rios do recolhimento mensal do INSS e do FGTS a cargo da empresa Contratada. 
14.8. Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao "Boletim de Medição" elaborado pela 

fiscalização do contrato, bem como relatórios internos de fiscalização; 
14.9. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta corrente da contratada, através 

de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela Secretaria requisitante, assim como pelo 

fiscal do contrato; 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011. 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 

e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 
e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do 

contrato. 
f) Relatório de Fiscalização. 

14.10. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior im-
plicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

14.11. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer obrigação que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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14.12. A Contratante poderá proceder a retenção parcial ou total de pagamento, em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas 
e previdenciárias por parte da Contratada, face nova interpretação conferida ao artigo 71, § 2º da Lei 8.666/93 pela ADC nº. 16 do 
STF.  

14.13. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
14.14. Para fins de pagamento, todos os serviços deverão ser devidamente evidenciados em Ordens de Serviço, fazendo constar as 

respectivas quantidades a serem medidas, exceto os itens que correspondem a unidade fixa tais como: dia e mês. 
14.15. Ainda, deverão seguir junto aos documentos de pagamento, fotos correspondentes a efetiva prestação de serviço objeto do contra-

to. 
14.16. No processamento de cada medição/faturamento/nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar cada Nota Fiscal de Serviços, 

discriminando percentualmente com os respectivos valores referentes às parcelas dos serviços e a dos materiais, desta forma se-
rá descontada a parcela correspondente ao ISS - Imposto Sobre Serviços, relativo aos serviços executados. 

14.17. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços. 
14.18. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação estabelecidas no Termo 

de Referência de Licitação, para fins de pagamento das medições/faturas, devidamente atestadas pela fiscalização do contrato. 
14.19. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo de pagamento 

será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem comprovadamente cumpridas. 
 

15. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO  

15.1. A Administração, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, se reserva o direito de: A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

15.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no pará-
grafo único do art. 59 da referida Lei; 

15.3. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei; 
15.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

16. GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO  

16.1. Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, deverá a CONTRATADA dentro de 10 (dez) 
dias, contados a partir da assinatura do CONTRATO, apresentar a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – Secretaria Municipal de In-
fraestrutura e Desenvolvimento Urbano uma das garantias abaixo discriminadas, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 
CONTRATO, mediante uma das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei 8.666/93: 

a) Caução em dinheiro, a ser depositada na Tesouraria do Município; 
b) Fiança Bancária, emitida por instituição bancária aceita pelo Município de Marituba, consoante modelo por esta última es-

tipulada; 
c) Seguro Garantia, feito junto à entidade autorizada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), aceita pelo Mu-

nicípio de Marituba, e de acordo com o modelo também por este apresentado. 
 
16.2. A garantia terá validade até a emissão, pelo Município de Marituba, do Termo de Recebimento dos Serviços, conforme Cláusula 

Contratual. 
16.3. Caso ocorra vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá providenciar, às 

suas custas, a respectiva renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 
16.4. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela Contratante, a garantia de que trata esta Cláusula. 
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16.5. A Contratante poderá deduzir da garantia multas e penalidades previstas no CONTRATO, bem como o valor dos prejuízos que lhe 
forem causados. 

16.6. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, 
incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE. 

16.7. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do contrato e mediante a demons-
tração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas junto aos trabalhadores contratados para execução dos 
serviços objeto deste contrato; e ausência de condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive 
por acidente de trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das situações re-
tro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação dos referidos débitos. 

16.8. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas no contrato, a garantia, ou seu saldo, será liberada ou resti-
tuída, a pedido da CONTRATADA, através de solicitação expressa e por escrito, recebida pela Contratante, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram realizados a contento. 

16.9. Se houver acréscimo ao valor do contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a fazer a complementação da garan-
tia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE. 

16.10. Os valores da Garantia Contratual, só serão liberados pela Contratante após a confirmação de que não existe nenhum tipo de 
pendências de pagamento por parte da Contratada por ocasião do encerramento do contrato, seja de pagamento de pessoal, re-
clamações trabalhistas, impostos, taxas e tributos e outros porventura existentes no decorrer do prazo contratual referente aos 
serviços contratados. 

16.11. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência do Contrato, seguros como objetivo de cobrir eventuais danos, materiais 
e físicos, causados a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas), a seus empregados, à empresa subcontratada, salvo os danos re-
sultantes de “Força Maior”, definidos na forma da lei. 

16.12. Os referidos seguros deverão ser firmados, obrigatoriamente, com uma empresa seguradora de primeira linha, adimplente notori-
amente e conhecida no mercado nacional. 

16.13. A CONTRATADA deverá comprovar ser a titular da Apólice de Seguro especificada nesse item, num prazo de (30) trinta dias após 
a assinatura do Contrato. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

17.1. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços 
executados;  

17.2. A licitante deverá prestar declaração de que, imediatamente após a assinatura do contrato providenciará a Anotação de Respon-
sabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PA, na forma da Lei n° 6.496/77 e alterações, entregando uma via para os arquivos da 
CONTRATANTE. Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços (Modelo Anexo X). 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação de con-
vocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos; 

18.2. Os casos omissos neste Edital deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas 
deverão ser esclarecidos pela Comissão Especial de Licitação, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Marituba; 

18.3. Fica estabelecido o foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente licitação;  
18.4. Os anexos abaixo fazem parte integrante e indivisível do presente Edital:  
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Anexo I – Memorial Descritivo e especificações técnicas, Planilha de Orçamento, Resumo Financeiro, Composição do BDI, Planilha de 
Composições Unitárias, Composição de Encargos Sociais, Termo de referência;  
Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade;  

Anexo III – Modelo de Declaração da Equipe Técnica com relação dos profissionais;  

Anexo IV – Modelo de Declaração de pleno conhecimento e concordância com o Edital e seus Anexos;  

Anexo V – Modelo de Carta da Proponente;  

Anexo VI – Modelo de Declaração sobre trabalho de menores/Servidor Público;  

Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP  

Anexo VIII – Modelo de Apresentação de proposta;  

Anexo IX – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no § 6º, do art. 28, da Constituição do Estado do Pará; 

Anexo X – Modelo de Declaração de Anotação de Responsabilidade Técnica;  

Anexo XI - Minuta do contrato; 

Anexo XII – Protocolo de Recebimento do Edital. 

 

Marituba/PA, 23 de novembro de 2018. 

 

Comissão Especial de Licitação 

 

 

SILVIO DOS SANTOS CARDOSO 

Presidente 

 

 

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO PINHEIRO 

Membro 

 

 

ADEILTON SOUSA DE AMORIM 

Membro 

 

 

NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
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ANEXO I  

 Projeto Básico 

 Memorial Descritivo e especificações técnicas, dos serviços 

 Memorial Descritivo e especificações técnicas dos materiais e equipamentos 

 Planilha de Orçamento,  

 Composição de custo de mão de obra 

 Composição de custo de mão de obra – horas extras 

 Composição do BDI diferenciado referencial  

 Composição do BDI referencial  

 Composição de Encargos Sociais  
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PROJETO BÁSICO 
 

1- OBJETO 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚ-

BLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

2- OBJETIVO 

O objeto deste projeto básico é estabelecer condições técnicas que norteiem a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção do parque de iluminação pública do município de 

Marituba/pa, compreendendo a execução de serviços de manutenção permanente, mediante fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessários. 

 

3- JUSTIFICATIVA 

A cidade cresce a cada instante e cabe ao município zelar pela boa infraestrutura urbana oferecendo 

à população cada vez melhor qualidade de vida. A iluminação pública é fator preponderante neste processo. 

Além do que as expansões imobiliárias nos municípios geram a cada dia um aumento significativo da demanda de 

serviços desta natureza. 

Os serviços de iluminação pública são essenciais para a qualidade de vida da comunidade. São de 

fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constituem um dos vetores 

importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres 

e à prevenção da criminalidade. Além disso, valorizam e ajudam a preservar o patrimônio urbano, embelezam o bem 

público e propiciam a utilização noturna com atividades de lazer, comércio, cultura e outras. 

Revela-se nos municípios brasileiros uma tendência a se investir nos parques de iluminação pública, buscando 

retratar os anseios da coletividade, estabelecer o perfil da cidade e por ser algo bem visível, são investimentos que 

dão retorno certo e rápido. Uma cidade bem iluminada atrai turista, traz mais segurança para as pessoas e para o 

tráfego, ajuda na preservação do patrimônio da cidade e na proteção ao meio ambiente, melhora a ambiência 

urbana e a interação social. 

Além disso, o serviço tido como essencial passou nos tempos atuais, da simples premissa de levar a luz a 

todos os que moram na cidade, para uma abrangência bem maior, com o emprego de novas tecnologias, com 

respostas em tempo real às necessidades da população, às demandas emergenciais, e, finalmente, ao 

conceito de economicidade (tanto de recursos financeiros como de recursos energéticos) aliado ao de 

embelezamento urbano e preservação ambiental. Desta forma, faz-se necessária a abertura de processo 

licitatório para contratação de empresa qualificada para a continuidade da execução dos serviços de manutenção 

em questão. 

 

4- TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 
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Para a adequada interpretação do presente projeto básico, são apresentadas as seguintes definições 

complementares: 

a) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP): 

É o conjunto composto de todas as unidades de iluminação pública (uip) do parque de iluminação do 

município. 

b) PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA (PIP): 

É compreendido como o conjunto de todos os equipamentos elétricos utilizados na iluminação pública do 

município, tais como: avenidas, ruas, vielas, praças, parques e demais logradouros públicos. 

c) UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

Como “unidade de iluminação pública”, define-se um conjunto completo constituído por luminária ou projetor 

com todos os acessórios indispensáveis ao seu acionamento e funcionamento, instalada em avenidas, ruas, praças 

ou em outros logradouros públicos, tais como vielas, becos, escadarias, viadutos, praças, passeios, orlas, ciclovias, 

parques, pontes, áreas esportivas, monumentos naturais e históricos, etc. E que será, doravante, denominada 

simplesmente “uip”. São tipos básicos das unidades de iluminação pública: 

 UNIDADE AÉREA: Unidade Normalmente Instalada em Postes de Concreto Alimentada por Cir-

cuito Aéreo de Baixa Tensão (BT); 

 UNIDADE SUBTERRÂNEA: Unidade Normalmente em Poste de Concreto ou Aço com Alimen-

tação por Circuito Subterrâneo; 

 UNIDADE ORNAMENTAL: tipo de unidade subterrânea caracterizada por elementos de concep-

ção histórica ou decorativa; 

 UNIDADES ESPECIAIS: unidades de concepção e instalação diferenciadas, por motivos urba-

nísticos e/ou altura diferenciada, estando também neste grupo às unidades destinadas a iluminação de equipamentos 

urbanos, quais sejam, iluminação de destaque de monumentos, fachadas de edifícios, obras de arte especiais e ou-

tras de valor histórico, cultural ou ambiental. 

d) PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

É o conjunto de iluminação com uma determinada coordenada geográfica. por exemplo, um poste que 

contenha três pétalas, se constituirá num ponto, tendo em vista que as coordenadas das três pétalas serão 

as mesmas. 

e) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 

Ccorresponde a todas as atividades necessárias para que a rede de iluminação desempenhe sua função e 

opere em condição normal, padronizada e com segurança. estes serviços são classificados em: 

 SERVIÇOS DE ROTINA: Conjunto de atividades essenciais, para o restabelecimento da operação da 

rede de iluminação em função das ocorrências comuns de queima e falha. 

 SERVIÇOS DE RONDA: 
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Serviço realizado na totalidade da iluminação pública, unidades ornamentais, unidades especiais, visando de-

tectar lâmpadas apagadas ou acesas indevidamente, unidade fora de prumo, abalroada, faltante ou com luminária 

faltante ou compartimento aberto, braço ou suporte fora de posição, condições inadequadas de luminosidade de-

correntes de necessidade de limpeza do conjunto óptico, dentre outras irregularidades. A ronda deverá ainda de-

tectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a segurança da população, cuja será realizado pelo 

servidor da seidur. 

 SERVIÇOS CORRETIVO-PREVENTIVOS: Atividades complementares aos serviços de roti-

na, para restabelecimento integral das condições operacionais em consequência de falha, obras, acidente, furto, 

vandalismo, instalação inadequada ou desempenho deficiente. 

 SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO: 

Entende-se por serviços de pronto atendimento, a necessidade de remoção imediata dos equipamentos de 

ip, em vista do perigo iminente que possa colocar em risco a integridade física dos munícipes ou do patrimônio. 

f) PROTOCOLO: 

Todo e qualquer registro de solicitação de serviços de iluminação pública. 

 

5- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SIP DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA 

A Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEIDUR) é a responsável pelo 

gerenciamento, planejamento e todas as demais atividades ligadas à iluminação pública do município, incluindo as 

interfaces com a concessionária de energia elétrica. 

Em 2016 a rede de iluminação pública contava com cerca de 9.568 lâmpadas. Desde então um intenso 

trabalho de melhoria foi conduzido no município, o que contemplou com sucesso diversas expansões, 

revitalizações, reformas e adequações. todos os bairros tiveram alguma ação de melhoria, seja em suas ruas, nas 

avenidas principais, monumentos, campos e/ou praças. 

Atualmente o município de Marituba/pa possui aproximadamente 10.393 unidades de iluminação pública (uip). 

segundo documento (cartas-celpa/corpotativo - 1014843455/2017) da concessionária de energia houve um 

incremento 1,65% em relação ao cadastro de 2016, com um acréscimo de 825 pontos no parque de iluminação 

pública de Marituba. 

A SEIDUR mediante este novo contrato objetiva melhorar ainda mais o sistema de manutenção do parque 

de iluminação pública e atender aos anseios da comunidade em relação à qualidade, durabilidade e 

operacionalidade deste tão importante mecanismo público. 

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O foco da contratação é potencializar a qualidade dos serviços de iluminação pública e caberá à futura 

contratada a manutenção do parque de iluminação, especialmente os serviços abaixo descritos: 

a) serviços de manutenção, que compreendem os serviços de rotina, serviços preventivos e corretivos, 

serviços de ronda e serviços de pronto atendimento. 
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6.1.   SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

6.1.1. Os serviços de manutenção correspondem a todas as atividades necessárias para que a rede de ilu-

minação desempenhe sua função, ou seja, manter as luminárias acesas durante a noite e apagadas durante o dia e 

opere em condição normal, padronizada e com segurança e bem-estar. 

6.1.2. Deverão ser executados os serviços de manutenção das unidades aérea, unidades ornamentais e 

unidades especiais, classificados em: serviços de rotina, serviços de ronda e serviços de pronto atendimento. 

6.1.2.1.  SERVIÇOS DE ROTINA 

Os serviços essenciais elencados a seguir contemplam elementos da rede e todas as uip, padronizadas ou 

especiais: 

a) Substituição de cintas, braços, cabeamento, luminárias, refletores, chaves magnéticas e contatores 

elétricos, temporizados ou não, lâmpadas, relés e acessórios em uip existentes, por desgaste natural ou falha 

operacional; 

b) Podas de galhos de árvores que estiverem sob as luminárias e que estejam comprometendo a qualidade 

da iluminação ou sobre a rede elétrica colocando-a em risco. Estas podas deverão ser realizadas com a rede 

energizada e não deverão compro- meter as estruturas das árvores. 

c) Retirada e instalação de equipamentos em uip para efeito de limpeza e conservação 

d) Recuperação das instalações elétricas e de iluminação pública, inclusive do sistema de suprimento se for o 

caso, incluindo o ponto de entrega, quadro de medição, pontaletes, quadro de controle, caixas de passagem e du-

tos, circuitos aéreos e subterrâneos, sem modificação das características originais, em logradouros especiais (praças, 

passeios, ciclovias, parques, pontes, áreas esportivas, monumentos naturais, históricos, etc.), 

6.1.2.2.  SERVIÇOS DE RONDA 

São os serviços de inspeção programada das redes de iluminação pública para detectar anomalias ou defeitos 

e consertá-los, em todo o parque instalado, diurno e noturno. pelo qual a SEIDUR-PMM informará a contratada 

todos os pontos onde serão executados, por meio de ordem de serviços. 

6.1.2.3.  SERVIÇOS CORRETIVOS 

Os serviços corretivos serão feitos em função dos problemas encontrados pelas equipes de ronda, pelo 

atendimento de solicitações de manutenção recebidas pelo call center, por determinação da sua fiscalização, ou 

para atender situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato, com emissão de 

ordem de serviço (os). os serviços corretivos compreendem: 

6.1.2.3.1. Instalação de unidades faltantes; 

6.1.2.3.2. Substituição, remoção de uip, equipamentos e demais materiais pertencentes à rede de ip; 

6.1.2.3.3. Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, desempenho deficiente ou 

outros executados em unidades e/ou circuitos; 

6.1.2.3.4. Serviços que envolvam todas as configurações da rede de iluminação pública e seus elementos, 

ou seja, aéreo, passarelas, passagens subterrâneas e especiais como iluminação de equipamentos urbanos e de 



 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

destaque. 

6.1.2.4.  SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 

Entende-se por serviços de pronto atendimento, a necessidade de remoção imediata do equipamento de ip, em 

vista do perigo iminente que possa colocar em risco a integridade física dos munícipes ou do patrimônio. A 

posterior recomposição do sistema afetado deverá obedecer aos prazos contratualmente estipulados. 

São exemplos de serviços de pronto atendimento: danos causados por abalroamentos, impactos diversos, 

fenômenos atmosféricos, incêndios, circuitos partidos, luminárias com refrator e/ou compartimento para 

equipamento abertos, entre outros. Os serviços de pronto atendimento exigidos por situações de perigo pessoal ou 

material devem ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitação ou detectados, os quais deverão ser 

prestados durante as demandas emergenciais da SEIDUR nos dias normais ou em plantões quando hover 

necessidade. 

6.1.3.  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 

6.1.3.1. Deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com as especi-

ficações e critérios estabelecidos no presente projeto básicos. 

6.1.3.2. Deverá ser feito o controle das solicitações dos munícipes em relação aos chamados de intervenção 

na iluminação pública, inclusive informando via central de atendimento da prefeitura municipal de Marituba-PMM, 

que retornará ao solicitante comunicando a realização da conclusão do chamado. Assim se medirá o nível de satisfa-

ção dos munícipes em relação à iluminação pública. 

6.1.3.3. Deverão ser realizadas transferências de todas as reclamações e solicitações recebidas do atendi-

mento da PMM, relativas à iluminação pública, com emissão das respectivas ordens de serviço para as equipes de 

manutenção.  

6.1.3.4. Deverá ser realizado o registro e emissão dos relatórios sobre situações emergenciais. 

6.1.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO: 

6.1.4.2. O banco de dados do sistema é de propriedade da PMM, cabendo à contratada a sua atualização 

das informações constante durante o contrato. 

6.1.4.3. Relatórios gerenciais: 

Serão apresentados relatórios gerenciais que facilitem a operação e a manutenção, tanto preventiva quanto 

corretiva, a inspeção noturna para verificação de lâmpadas apagadas, o gerenciamento de energia e o controle de 

qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, também, os aspectos de patrimônio (acervos). 

Relatórios gerenciais emitidos: 

A) Ordens de serviços abertas por uip (corretivas/ corretivas programadas e preventivas) – mês / ano / pe-

ríodo definido. 

B) Número de ordens de serviço por bairros – mês / ano / período definido. 

C) Falhas por elementos do sip – mês / ano / período definido. 

D) Tipo de falhas por elemento do sip – mês /ano / período definido. 
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E) Causa de falhas por elementos do sip – mês / ano /período definido. 

F) Tempo de vida útil dos elementos do sip - fornecido para cada uip, por componente. 

G) Tipos de luminárias instaladas - fornecido por modelo/fabricante na sub-opção: bair-

ro/rua/avenida/beco/escadaria. 

H) Tipos de lâmpadas instaladas modelo/potência/fabricante na sub-opção:  

bairro/rua/avenida/beco/escadaria. 

I) Tipos de postes instalados – subcategorias (aço / concreto / madeira), contendo altura, formato, tipo de 

pintura e tratamento. Deverá ser dada a opção de filtrar por bairro/rua/avenida/beco/escadaria. 

J) Tipos de braços – tamanho, espessura, inclinação. Deverá ser dada a opção de filtrar por bair-

ro/rua/avenida/beco/escadaria. 

6.2. TEMPO DE RESPOSTA A SOLICITAÇÕES EFETUADAS PELO CONTRATANTE 

Caberá à contratada monitorar a eficiência e a eficácia do sistema de iluminação pública do Município, 

realizando o atendimento das falhas identificadas conforme a necessidade específica de cada uma em 

consônancia com a SEIDUR. 

6.2.1. FALHA ULTRA GRAVE (ATUAÇÃO IMEDIATA, 12 HORAS) 

Para esse atendimento o prazo máximo será de 12 horas, estão incluídos neste caso os atendimentos a 

pontos concentrantes de uip onde, em função da falha de um ou mais componentes do sip, se tenha um grupo 

superior a 4 uip apagadas sequencialmente em uma mesma avenida, rua ou beco ou em praças, viadutos, 

campos de futebol, quadras e cruzamentos de alta complexidade de trânsito, onde tenha mais de 04 uip 

apagadas. 

As situações de que impactem em risco de acidentes também devem ser enquadradas nesta categoria. 

6.2.2. FALHA GRAVE (ATUAÇÃO EM 24 HORAS) 

Para esse atendimento o prazo máximo será de 24 horas, estão incluídos neste caso os atendimentos de 

correção de falhas em luminárias viárias dos principais corredores do Município de Marituba, monumentos 

públicos, pontos de ônibus, faixa de pedestres e principais cruzamentos. 

6.2.3. FALHA SEMI - GRAVE (ATENDIMENTO EM 48 HORAS) 

Para esse atendimento o prazo máximo será de 48 horas, estão incluídos neste caso os demais 

atendimentos de correção de falhas no período diurno/noturno de uip. 

 

7. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

7.1. Todos os materiais e equipamentos integrantes do sip serão fornecidos pela contrata- da e deverão ter 

garantia mínima de 03 (três) meses. 

7.2. Todos os materiais a serem utilizados na iluminação pública e redes de distribuição deverão: 

A) Obedecer às normas vigentes; 

B) Possuir certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da concessionária local, quando se apli-
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car; 

C) Ser vistoriados pela fiscalização da prefeitura antes de sua utilização; 

D) Obedecer às normas vigentes relacionadas ao objeto licitado; 

E) Obedecer às normas abaixo especificadas: 

• ABNT NBR 5101-iluminação pública; 

• ABNT NBR 15129-luminárias para iluminação pública; 

• ABNT NBR 60662-lâmpadas vapor de sódio; 

• ABNT NBR 1167-lâmpadas vapor metálico; 

• ABNT NBR 13593-reatores e ignitores para lâmpadas; 

• ABNT NBR 5123-relés fotoelétricos. 

7.3. A prefeitura municipal de Marituba solicitará da contratada, o material retirado das substituições reali-

zado em todo parque de iluminação do município. 

7.4. Todos os insumos retirados da planta de iluminação pública só poderão ser descartados somente após 

autorização do fiscal da contratante. 

7.5. A contratada deverá manter em estoque materiais correspondentes ao consumo de dois meses de ma-

nutenção, mais o equivalente ao consumo durante o tempo de reposição do item em estoque. 

7.6. Todos os materiais a serem utilizados na iluminação pública e redes de distribuição de- verão ser vistori-

ados pela fiscalização da prefeitura antes de sua utilização ou aplicação. 

8 - EQUIPAMENTOS BÁSICOS, INSTALAÇÕES E EQUIPE TÉCNICA. 

8.1 - EQUIPAMENTOS BÁSICOS 

A contratada deverá manter em tempo integral e a disposição da prefeitura do munícipio de Marituba, e 

equipamentos de manutenção, conforme descritas abaixo. 

8.1.1. Veículo tipo caminhão munck, com capacidade mínima de o8 ton. equipado com lança de até 20 mts, 

todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços de iluminação publica 

ou/e em evento patrocinado pelo Município. 

8.1.2. Veículo tipo caminhão cesto aereo mid sky, todo ferramental e equipamentos de segurança necessá-

rios para realização dos serviços de iluminação pública ou/e em evento patrocinado pelo município. 

8.1.3. Veículos tipo caminhonete equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o ferramental e 

equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços. 

8.1.4. Transformador, 225 kva trifásico 13.8 -220/127. 

8.1.5. Transformador, 112,5 kva trifásico 13.8 -220/127. 

8.1.6. Transformador, 45 a 75 kva trifásico 13.8 -220/127. 

8.1.7. Os equipamentos/veículos utilizados nos serviços deverão estar em perfeitas condições e ter no máxi-

mo 04 anos de fabricação, com seguro total contra riscos de qualquer espécie, providenciado pela empresa e todos 

os custos inerentes à utilização dos mesmos, tais como operador/motorista, combustível, manutenção, deverão estar 
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inclusos no preço total dos serviços. 

8.1.8. Os veículos deverão estar de acordo com as normas de trânsito para transporte de pessoas e materiais, 

bem como, com todas as normas de segurança e medicina do trabalho. 

8.2 - INSTALAÇÕES 

8.2.1. Além do escritório localizado na cidade de Marituba e mobiliário para as equipes técnica e administrativa, 

deverá será providenciada almoxarifado também localizado na cidade de Marituba para armazenamento dos materi-

ais a serem utilizados no sip e dos materiais retirados da rede até a sua destinação final. Todas as instalações de-

vem estar de acordo com a legislação trabalhista e de segurança e medicina do trabalho. 

8.2.2. Deverão ser previstas as instalações, veículos, mobiliário, equipamentos de informática e materiais de 

escritório para o adequado desenvolvimento de todas as atividades de apoio. 

8.3. EQUIPES: 

8.3.1. EQUIPE TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINA-

ÇÃO: 

8.3.1.1. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTA-

DOS POR UMA EQUIPE TÉCNICA, COMPOSTA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: 

a) 01 (um) profissional de nível superior na área de engenharia elétrica (engenheiro eletricista), devida-

mente habilitado na entidade de classe profissional competente, para a função de coordenador, com experiência na 

manutenção e operação de iluminação pública; 

8.3.1.2. O coordenador será o elemento de ligação entre a licitante vencedora e a equipe técnica da SEI-

DUR durante a execução do contrato e será o responsável pela integração de todos os serviços. 

8.3.1.3. O COORDENADOR TERÁ AS SEGUINTES RESPONSABILIDADES: 

A) Fazer a gestão operacional geral do contrato e da prestação do serviço, com o objetivo de garantir a 

execução e entrega dos produtos e/ou serviços dentro dos prazos estabelecidos, atendendo a todos os requisitos 

de qualidade; 

B) Gerenciamento operacional da equipe da contratada; 

C) Responder, perante o contratante, pela eficiência e eficácia da realização dos serviços; 

D) Participar, periodicamente, a critério do contratante, de reuniões, com representantes do contratante, 

de acompanhamento de progresso e de medição referentes aos serviços em execução; 

E) Resolver impasses na condução dos serviços contratados; e realizar a gestão operacional, por 

parte da contratada, quanto aos aspectos administrativos e legais do contrato. 

8.3.2.1. As equipes de campo deverão estar devidamente uniformizadas e identificadas com crachás con-

tendo, fotografia, nome, função e número de registro de cada funcionário, nome da empresa, e deverão dispor de 
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ferramentas e equipamentos de proteção individual e todos os veículos deverão dispor de caixas para guarda de 

equipamentos de proteção coletivo, ferramentas, equipamentos de uso coletivo, materiais para aplicação na ilumina-

ção pública e materiais da rede de iluminação pública. 

8.3.2.2. Os serviços de manutenção do sistema de iluminação pública deverão ser prestados conforme a ne-

cessidade do Município em consonância com a SEIDUR, ou seja, a SEIDUR poderá determinar o quantitati-

vo de carros, o horário, e o numero de técnicos conforme sua necessidade.  

8.3.3. EQUIPE ADMINISTRATIVA: 

8.3.3.1.  Deverá ser prevista uma equipe para as atividades de apoio: contábeis, financeiras, recursos huma-

nos, compra de materiais, administração de estoques e outros serviços administrativos. 

9. AS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

9.1. Iniciar os serviços até 10 dias após o recebimento da ordem inicial dos serviços.  

9.2. Apresentar, quando do recebimento da ordem de início dos serviços, plano de trabalho discriminando, de 

forma clara e precisa, as responsabilidades de todos os profissionais, inclusive, nas hipóteses de situações 

emergenciais; 

9.3. Entregar à prefeitura, nos prazos determinados, os documentos necessários a medição dos serviços 

executados, assim como bo's que comprovem as ocorrências de furtos, vandalismos ou abalroamentos; 

9.4. Apresentar à prefeitura, antes do início de suas atividades e quando houver qualquer alteração no 

quadro de funcionários, relação do pessoal que irá prestar os serviços objeto da contratação; 

9.5. Responder isoladamente pelas despesas de salários e vantagens e ainda as decorrentes de acidentes 

de que venham a serem vítimas suas empregadas quando em serviço; 

9.6. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer 

ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual e municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previ-

denciários e comerciais vigentes durante a execução dos serviços e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou 

extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do con-

trato e da execução dos serviços previstos; 

9.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à PMM e/ou a terceiros, mesmo que 

não caracterizada a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários durante os ser-

viços; 

9.8. Comunicar por escrito à contratante a ocorrência de qualquer fato anormal ou dano, verificado no lo-

cal da prestação de serviço pactuado, no primeiro dia útil subsequente à ocorrência; 

9.9. Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de trabalho, de forma que os 

mesmos mantenham o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com os servidores da contratante e com 

os munícipes; 
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9.10. Permitir que a contratante fiscalizasse, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, fi-

cando-lhe assegurado o direito de aceitá-los ou não; 

9.11. Proceder à substituição do profissional que não demonstre possuir as habilidades indispensáveis à exe-

cução das tarefas ou revele comportamento inconveniente ou insatisfatório ao pleno desempenho dos encargos que 

lhe forem confiados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da contratante; 

9.12. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação parcial ou total dos trabalhos, 

por culpa a si imputável; 

9.13. Comprometer-se a cumprir todas as condições gerais de segurança e medicina do trabalho, sob pena 

de rescisão ou outras penalidades contratuais, a critério da contratante e em conformidade com a legislação em 

vigor; 

9.14. Exercer as suas atividades nos limites do município de Marituba, e identificar todos os seus veículos 

destinados aos serviços previstos neste edital com os dizeres: “a serviço da prefeitura municipal de Marituba”; 

9.15. Comprometer-se, por si e por seus funcionários, a não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer mei-

os, informações obtidas em decorrência da realização dos serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa auto-

rização da contratante; 

9.16. Apresentar, sempre que solicitados pela contratante, quaisquer documentos dos profissionais vincula-

dos aos serviços oriundos desta contratação; 

9.17. Obedecer às normas de segurança relativas à confiabilidade dos sistemas e à manutenção da integri-

dade dos dados; 

9.18. Registrar os boletins de ocorrência policial (bo) de todo evento de furto, vandalismo ou abalroamento, 

sem nenhum custo para a contratante; 

9.19. Detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos serviços; 

9.20. Os erros de implementação deverão ser corrigidos pela contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

úteis a partir da data de comunicação feita pela contratante, à exceção dos serviços em produção cujo prazo será de-

finido no acordo de nível de serviço; 

9.21. O prazo de garantia de cada serviço implementado/executado através desta contratação será de um 

ano, contado a partir da implantação, sem custos adicionais para a contratante; 

9.22. Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementações nos serviços executados pela 

contratada, durante a vigência do contrato, deverão ser realizadas, sem custos adicionais para a contratante; 

9.23. A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere a contratante a 
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta contratação; 

9.24. Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser absolutamente novos. A cons-
tatação pela fiscalização de, no âmbito de uma autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui 
expresso, constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às sanções previstas, além de obrigá-la a fornecer 
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mão-de-obra necessária para verificação pela fiscalização de todos os materiais e equipamentos aplicados, referen-
tes à autorização em questão. Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta verificação 
deverão ser substituídos por outros novos, sem qualquer ônus para o contratante. 

9.25. A contratada deverá atender aos padrões de desempenho estipulados no projeto básico e no contrato. O 
não atendimento às condições de qualidade poderá implicar na aplicação das penalidades correspondentes. 

9.27 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

9.27.1. Antes de iniciar os trabalhos a contratada deverá obrigatoriamente, apresentar à fiscalização compe-
tente, cópia dos seguintes documentos: 

A) Procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal, em papel timbrado 
da empresa; 

B) PPRA - nr 9 (programa de prevenção de riscos ambientais) ou pcmat – nr 18 (programa de condições 
e meio ambiente de trabalho na indústria da construção); 

C) PCMSO – nr 7 (programa de controle médico de saúde ocupacional); 

D) ASO (atestado de saúde ocupacional) dos funcionários que estarão vinculados ao contrato; 

E) Comprovante de participação dos trabalhadores no treinamento de segurança em instalações e serviços 
com eletricidade, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas para cada curso, conforme previsto no anexo 
iii da nr 10; 

F) Ficha de controle de recebimento de epi’s e termo de responsabilidade assinada pelo trabalhador; 
9.27.2. Durante a execução dos trabalhos, a contratada deverá, quando for o caso, apresentar à fiscalização 

da prefeitura, os seguintes documentos: 
A) Em caso de acidente de trabalho, a contratada deverá apresentar à contratante, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, cópia da CAT (comunicação de acidente do trabalho), providências to-
madas, relatório do acidente efetuado pelo SESMT; 

B) No caso de acidente grave ou fatal a contratada, além das medidas de socorro cabíveis, deverá infor-
mar imediatamente a ocorrência à fiscalização da contratante. 

9.28.1. Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, esta se responsabilizará pelo correto 
procedimento de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, 
devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

9.28.2. Qualquer material retirado da iluminação pública deverá ser encaminhado, no prazo de 10 (dez) dias, no 
almoxarifado da prefeitura de Marituba, em endereço indicado pela Secretaria solicitante, em formulário apropriado, 
podendo ser em grupo de mesma natureza, dando informações detalhadas quando necessário, para que possam ser 
reciclados, reaproveitados ou leiloados. 

10. MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
A contratada receberá mensalmente pelos serviços de manutenção um valor variável, que é 

resultado dos serviços e materiais efetivamente aplicados na manutenção, cujos preços unitários 
estão relacionados na planilha de preços em anexo. 
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10.1.1 É importante ressaltar que o valor das medições será variável em função do material 
e equipamentos ultilizados. Pois os valores mensais da mão de obra serão fixos correspondentes 
a um doze avos do valor total da mão de obra.  

OBS: Caso seja acordado entre a SEIDUR e a contratada a redução das equipes o valor da 
mão de obra passará também a ser variável, conforme a necessidade do Município e da SEIDUR. 
Pelo qual as medições dos serviços também serão concluídas pela fiscalização sempre no último 
dia útil do mês de execução dos serviços. Após a aprovação das medições, a contratada apresen-
tará a fatura correspondente ao contratante com os valores mensais devidos, no qual terá o prazo 
de 10 (dez) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la. 

10.1.2. A fatura não aprovada pelo contratante será devolvida à contratada para as necessá-
rias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabeleci-
do para aprovação, a partir da data de sua reapresentação. A devolução da fatura não aprovada, 
em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução dos servi-
ços. 

 
11. ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. 

11.1. A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões necessá-
rias dos quantitativos originalmente contratados, de acordo com o art. 65, da Lei federal nº 8666/93. 

12. GESTÃO CONTRATUAL 

12.1. A contratante designará o fiscal do contrato, o qual além das responsabilidades normais de fiscalização, 
também será o responsável pelo acompanhamento dos indicadores de desempenho, dos planos de ação, e da verifi-
cação da autenticidade das informações prestadas. 

12.2. Caberá à contratada a disponibilização de todas as informações solicitadas pelo fiscal. 

12.3. Mão de avaliação de resultados na sede da contratante, com a presença do coordenador e do responsá-
vel técnico representante da contratada, do fiscal do contrato e outros profissionais convocados pelo fiscal do contrato. 
Esta reunião será registrada em ata assinada por todos e arquivada na prefeitura. 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A(s) despesa(s) decorrente(s) da execução do objeto contratado terá dotação orçamentária informada no 
edital de abertura da licitação: 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

14.1. O prazo de execução e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assi-
natura do contrato. 

14.2. Para início de execução dos serviços será emitida pela SEIDUR, ordem de início dos serviços, no prazo 
de até 10 dias, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

15. VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

15.1. O valor total estimado para a contração é de R$ 3.330.959,22 (três milhões trezentos e trinta mil nove-



 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

centos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Será permitida a subcontratação não devendo ultrapassar o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total 
do contrato, desde que devidamente autorizada pela contratante. 

16.2. A contratada deverá submeter formalmente a(s) propostas de subcontratação à equipe de fiscalização do 
município, com a indicação da(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s), com apresentação dos documentos exigi-
dos na licitação para a habilitação e detalhar os serviços a serem executados. 

16.3. A contratante não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer 
contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos re-
alizados será mantido exclusivamente com a contratada, que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, 
também, por prejuízos e danos que eventualmente estas causarem. 

 
17. VISITA TÉCNICA 

17.1.  As empresas deverão apresentar atestado de visita técnica. 

17.2. A licitante deverá realizar visita aos locais onde serão executados os serviços, tomando conhecimento 
de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na sua execução, até o último dia útil imediata-
mente anterior à data de recebimento das propostas, que será um dos critérios de desempate. 

17.3. A visita técnica para conhecimento das condições locais dos serviços, pelo qual será agendado de 
forma presencial à Rua Antônio Bezerra Falcão nº 1351, Bairro Decouville – Marituba/PA, com o servidor José Au-
gusto Martins Leão, das 08:30 às 14:00, e deverá ser realizada às expensas da licitante. 

17.4. A visita técnica para conhecimento das condições locais dos serviços deverá ser realizada por pro-
fissional, credenciado pela empresa proponente, no qual deve levar na visita, preenchido, para que seja assinado 
pelo fiscal responsável. 

17.5. O atestado de visita técnica deverá ser inserido no envelope de habilitação. 

18. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro ou inscrição da pessoa jurídica (da empresa) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, dentro da validade. 

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

19.1. Uma ou mais certidões de acervo técnico – CAT devidamente emitido(s) pelo conselho regional de 

engenharia e agronomia - CREA, em nome de profissional de nível superior – na área de engenharia elétrica (enge-

nheiro eletricista), que comprove a execução de serviços com as seguintes características: 

- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. 



 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

19.2. O profissional detentor da(s) CAT(s) exigido deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data da apre-

sentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações, comprovada pela juntada de có-

pia autenticada de um dos seguintes documentos: 

19.3. Na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de empregados ou re-

gistro em carteira profissional; 

19.4. Em caso de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato correspondente; 

19.5. Em caso de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou documento de de-

liberação dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes do administrador. 

20. CONSÓRCIOS 
20.1. Não será permitida a formação de consórcio ou qualquer outra modalidade de interdependência entre 

as licitantes. 

21. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
21.1. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo de proposta de preços do edital licitatório, 

em 01 (uma) via em língua portuguesa, datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, contendo os preços unitários e o preço global. 

21.2. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade, os tri-

butos eventualmente devidos e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, traba-

lhos noturnos, dominicais e em feriados, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a 

única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação. 

21.3. A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar antes da 
assinatura do contrato, a composição dos preços unitários (cpu) e o detalhamento das bonificações e despesas 

indiretas (bdi) e dos encargos sociais (es) e a declaração de enquadramento no CNNAE a não apresentação dará 

origem a desclassificação da proposta, sendo chamada a empresa classificada em segundo lugar e assim 

sucessivamente. 

21.4. Declaração de que os materiais e equipamentos a serem aplicados no sistema de iluminação pública da 

cidade de Marituba atenderão às normas legais e possuirão certificação junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e 

concessionária local, quando for o caso. 

22. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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22.1. Para o julgamento da licitação será adotado o critério de menor preço global, por se tratarem de serviços 

contínuos e integrados, a serem prestados por uma única empresa. 

22.2. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA: 
A) Para a qual tenha sido apresentada a composição do BDI – benefícios e despesas indiretas em descon-

formidade com os parâmetros que são determinados pelo acordão nº 2622/2013 – TCU Plenário, Obras de Cons-

trução e Manutenção de Redes de Energia Elétrica. 

B) Que não atender as especificações e exigências do presente projeto básico e de seus anexos; 
C) Que apresente omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
D) Com preços irrisórios ou inexequíveis, sem a demonstração da exequibilidade com os preços praticados 

no mercado; 

 
 
 

 
JOSÉ AUGUSTO MARTINS LEÃO 

Engenheiro Eletricista 
 
 
 

ADEILTON SOUSA DE AMORIM 
ENGENHEIRO CIVIL 

 
 
 

NAPOLEÃO COSTA OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO - SEIDUR



 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
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1. OBJETIVO: 
O Objetivo do processo licitatório é dotar a Prefeitura Municipal de Marituba, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano - SEIDUR, de estrutura especializada para Gestão da manutenção e da Iluminação Pública do Município, possibilitando 

apoio técnico gerencial às atividades de planejamento estratégico, programação, controle, acompanhamento, execução físico-financeira, supervisão e 

apoio a fiscalização dos serviços necessários ao perfeito funcionamento do referido serviço no Município de Marituba/PA. 

A presente Especificação Técnica apresenta às condições gerais, necessárias a contratação de pessoa jurídica para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. Com acompanhamento das normas e legislações aplicáveis, e todos os relatórios estatísticos necessários ao 

perfeito controle e supervisão dos serviços, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos, ferramentas e tudo o que for necessá-

rio à execução do objeto, obedecendo às normas técnicas pertinentes, os critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos no Edital e seus anexos, 

no Contrato, nas normas da ABNT e normas internacionais, e as Legislações aplicáveis ao objeto da contratação; 

Caberá à CONTRATADA na abrangência do objeto contratual, desenvolver além dos serviços acima descritos, todos os controles adequados 

e modernos inerentes ao Sistema de Manutenção da Iluminação Pública do Município de Marituba, visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido 

no processo, assegurando sempre o cumprimento dos serviços contratados com uma descrição básica dos serviços e compromissos de executar todas as 

atividades dos Serviços de iluminação, incluídas as unidades instaladas nos ruas e passagens, com o objetivo de potencializar a qualidade e a quantidade 

dos serviços de iluminação públicos prestados a sociedade. 

1.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Trabalhar com um modelo administrativo de sistema moderno, rápido, acessível e confiável de Gestão dos Serviços, de execução, de fiscali-

zação e recebimento dos serviços da manutenção da Iluminação Pública municipal. 
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 Atender com rapidez e eficiência todos os bairros do Município de Marituba em suas necessidades. 

 Priorizar a confiabilidade, conforto e segurança dos produtos finais; 

 O sistema proposto, de alto desempenho e qualidade, se apresentam como uma solução moderna para a gestão da Iluminação Pública 

das grandes cidades, mediante a utilização de tecnologias modernas com ótimos resultados. O conceito incorpora a qualificação e integração de infraestrutu-

ra (levantamentos técnicos, manutenção, operação, elementos físicos e operacionais) e de sistemas inteligentes, com identificação única, eficiência de resulta-

dos em qualidade e atendimento à população. 

 Caracteriza-se como um sistema de alto desempenho, em uma rede hierarquizada integrada, competitiva e sustentável, com ganhos de tem-

po, na recuperação e manutenção do sistema e frequência otimizada, com prioridade e rápida implementação, com custo de operação e manutenção con-

trola- dos, com qualidade do serviço, com satisfação do usuário e acessibilidade universal, auxiliando o ordenamento, a segurança das vias públicas e a quali-

dade de vida urbana, repercutindo diretamente na satisfação da população. 

 O Sistema a ser implantado estrutura-se basicamente através de: 
o Utilização de veículos apropriados e equipamentos adequados. 
o Gestão eficiente com controles: das equipes, dos serviços, dos materiais aplicados e dos materiais retirados em campo, dos serviços execu-

tados. 
 Infraestrutura mínima exigida a ser fornecida pela CONTRATADA. 
o Um escritório físico em Marituba, dotado de toda infraestrutura adequada (escritórios, garagem, almoxarifados, etc.) ao pleno desenvolvimen-

to dos trabalhos dotado de mobiliários, computadores, impressoras, telefones fixos e celulares, de pessoal qualificado, veículos, equipamentos e materiais a 
serem aplicados nos serviços em quantidades suficientes para a plena execução dos trabalhos sem que ocorram atrasos e com ótima qualidade. 

o Um almoxarifado, no mesmo local onde vai funcionar o Escritório Administrativo, com as seguintes características: 
o  Para a guarda, e controle de estoque dos materiais novos destinados exclusivamente ao sistema de iluminação do Município de Marituba. 
o Empregados qualificados, em quantidade suficiente, para que não haja ociosidade e ou sobrecarga de trabalho na execução dos serviços, 

devidamente treinados de acordo com as necessidades dos trabalhos e conforme legislações em vigor, sendo que as quantidades mínimas estabelecidas de 
pessoal e ferramentas, descritas na presente Especificação Técnica, as quais não poderão sofrer redução durante toda a vigência contratual. 

o Veículos e equipamentos suficientes, legalizados, adequados com os equipamentos devidos e em bom estado de funcionamento, para que 
não haja ociosidade ou sobrecarga de trabalhos na execução dos serviços, de acordo com as necessidades dos trabalhos e conforme legislações em vigor, 
sendo as quantidades mínimas de veículos e equipamentos, descritos na presente Especificação Técnicos, as quais não poderão sofrer redução durante todo 
o período de vigência contratual. 

o Sistemas informatizados, necessários à execução dos serviços. 
 
2- PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
O prazo de vigência e execução é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser renovado por igual perío-

do, e/ou prorrogado nos termos do art. 57 da lei nº 8.666/93, havendo interesse de ambas das partes. 

 

3- RECURSOS FINANCEIROS. 

Os Recursos Financeiros serão conforme dotação orçamentaria informada no edital de abertura da licitação. 

 

4- RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar mensalmente as Notas Fiscais de Faturamento, acompanhadas dos Boletins de Medições e 

demais documentos previstos no Edital, no Contrato e nas legislações em vigor, em conformidade com o que estiver previsto neste documento, no edital, nas 

normas da ABNT, nas normas Internacionais e nas legislações municipal, estadual e federal. 

 

5- JUSTITICATIVAS DA EXPERIENCIA DAS LICITANTES. 
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5.1. Justificativa para reunião de serviços de manutenção, operação e reforma: 

Os serviços de manutenção, operação e reforma da rede de iluminação pública estão reunidos em um único contrato em decorrência da 

complexidade técnica para a sua execução, tendo em vista a gama de serviços que deverão ser executados pela CONTRATADA em todo Município, sendo 

que a execução dos serviços levará em consideração para avaliação e medição dos mesmos, critérios tais como: a qualidade e uniformidade dos 

materiais, a metodologia de execução, qualidade e agilidade dos serviços, tempos de atendimentos, regularidade, manutenção de cada serviço, número de 

reclamações oriundas da população, procedimentos de segurança das operações, veículos, máquinas, equipamentos, pessoal, equipamentos de proteção 

individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC), custos de deslocamentos, entre outros, que serão geridos e fiscalizados com maior eficiência 

mediante uma única contratação. 

A opção consistiu no agrupamento dos serviços de Iluminação Pública (operação, manutenção, reformas/melhorias e eficientização) em um 

mesmo contrato, tendo em vista que os serviços embora inicialmente diferentes sejam conexos entre si, sendo que a execução regular de um determinado 

serviço interfere na boa qualidade de outro, permitindo-se desse modo, um melhor gerenciamento contratual e da qualidade da contratação como um todo, uma 

vez que diversas contratações que tenham interferências técnicas entre si poderia causar transtornos de toda a ordem à população na prestação de 

serviços essenciais. 

Neste sentido, a reunião do objeto licitatório concentrará a responsabilidade pela execução dos serviços em uma só empresa instaladora, garantindo 

melhores resultados, além de um grande ganho econômico para a Administração, visto que os custos com estrutura física, maquinário, mão-de-obra, e 

insumos, necessários à execução dos serviços, serão arcados pela administração em um único contrato, possibilitando economia de escala através da 

redução dos custos finais dos serviços do setor de iluminação pública do Município de Marituba. 

Será considerado vencedor, o licitante que apresentar a menor proposta comercial, desde que exequível, e que estiver regularmente habilitado dentro 

dos critérios estabelecidos no Edital. 

5.2. Documentos necessários à demonstração da Experiência e Habilitação Técnica da licitante: 

Os documentos de Experiência e Habilitação Técnica serão analisados pela Comissão responsável pelo assessoramento do processo licitatório, 

com a possibilidade de apoio de técnicos indicados pela Prefeitura Municipal de Marituba, em assessoramento a Comissão Permanente de Licitação, na 

verificação item a item, do atendimento por parte das Licitantes das exigências descritas nos itens Habilitação Técnica. 

Da análise realizada pela Comissão, será emitido relatório detalhado e apurado, devidamente justificado, habilitando e ou inabilitando as licitantes 

no tocante ao atendimento dos itens solicitados, devendo cada licitante apresentar no envelope da Habilitação os seguintes documentos compreendendo: 

a) A Habilitação Técnica deverá conter, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos: Comprovação de Experiência Técnica 

através de Declarações ou Certidões ou Atestados em nome do Licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para as quais te-

nha prestado e/ou esteja prestando serviços de complexidade operacional compatível, considerados relevantes, não se admitindo atestados de fiscaliza-

ção; de gerenciamento; de supervisão ou coordenação da execução de serviços compatível, e acompanhada das cópias do Certificado do Acervo Técni-

co emitido pelo CREA, do profissional responsável pelos referidos serviços à época dos referidos contratos, demonstrando sua capacitação técnico-

operacional e a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior relevân-

cia ou de valor significativo do objeto de licitação, conforme abaixo: 

 

 
Serviço de operação manutenção, ampliação, reforma e melhoria do sistema de iluminação pública, com fornecimento de material, veículos, 

equipamentos, ferramental e com mão de obra qualificada. 
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6-     REFERÊNCIAS DE PREÇOS NA COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO. 
A composição Orçamentária para a execução dos serviços tem como fonte a coleta de preços praticados no mercado em contratos de natureza 

semelhante, com as respectivas Composições de Preços Elaboradas (CPUs). Além das referências das tabelas de preços SINAPI e SEDOP. 

 

7-     MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA. 
Caberá à CONTRATADA, na abrangência do Objeto a ser licitado, desenvolver todos os Serviços inerentes e necessários a Manutenção e 

Correção de Iluminação Pública dos, visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido, nos Contratos, neste documento e na legislação 

aplicável, assegurando sempre no mínimo o cumprimento das Normas Brasileiras / ABNT aplicáveis ao objeto contratado e na ausência de normas 

brasileiras, efetuar o cumprimento das normas internacionais. 

 

8-   LEGISLAÇÃO, NORMAS e MANUAIS BÁSICOS QUE NORTEIAM AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS/MATERIAIS. 
 
 Lei n° 8.658/77. 
 Lei nº 8.666/93. 
 Resolução ANEEL nº 414 de 09/09/2010. 
 Normas da CELPA aplicáveis aos serviços: 
o NT.31.001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão; 
o NT.31.002 – Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão 15 e 36,2 kV; 
o NT.31.003 – Fornecimento de Energia Elétrica em Alta Tensão 72,5 e 145 kV; 
o NT.31.005 – Critérios de Projeto de Redes de Distribuição; 
o NT.31.006 – Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição de Energia Elétrica; 
o NT.31.007 – Padrão de Estruturas Especiais; 
o NT.31.008 - Padronização de Materiais e Equipamentos por Tipo de Ambiente; 
o NT.31.010 – Serviços Topográficos; 
o NT.31.011 – Execução de Sondagens; 
o NT.31.018 – Redes de Distribuição Compactas. 
 Normas da ABNT aplicáveis aos serviços. 
 As citadas na Especificação Técnica. 
 Além das referidas acima, todas outras que se apliquem a qualidade dos materiais e aos serviços que serão contratados. 
 Legislações Federais, Estaduais e Municipais que se apliquem aos serviços contratados. 

 
9-        DESCRIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS. 
 
• Serviços de Manutenção: Correspondem a todas as atividades necessárias para que a Rede de Iluminação Pública 
desempenhe sua função e opere em condição normal, padronizada e de segurança, através de ações permanentes 
preventivas e corretivas diariamente no sistema de iluminação como um todo. 
 
10-       CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA. 

Relação Equipamentos existentes na Rede de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Marituba, referente a levantamento realizado em 
2017: 
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TIPO DE APARELHO SUB TIPO QUANTIDADE 

Lâmpada Vapor Sódio Lâmpada 70 Watts 2.223 

Lâmpada Vapor Sódio Lâmpada 100 Watts 3.826 

Lâmpada Vapor Sódio Lâmpada 150 Watts 899 

Lâmpada Vapor Sódio Lâmpada 250 Watts 636 

Lâmpada Vapor Sódio Lâmpada 400 Watts 339 

Lâmpada Vapor Sódio- Reator Dif. da lâmpada Lâmpada 100 Watts 200 

Lâmpada Vapor Sódio- Reator Dif. da lâmpada Lâmpada 150 Watts 01 

Lâmpada Vapor Mercúrio Lâmpada 80 Watts 04 

Lâmpada Vapor Mercúrio Lâmpada 125 Watts 89 

Lâmpada Vapor Mercúrio Lâmpada 250 Watts 20 

Lâmpada Vapor Mercúrio Lâmpada 400 Watts 19 

Lâmpada Vapor Sódio, Reator Dif. da lâmpada Lâmpada 125 Watts 03 

Lâmpada Vapor Metálico Lâmpada 70 Watts 155 

Lâmpada Vapor Metálico Lâmpada 100Watts 1174 

Lâmpada Vapor Metálico Lâmpada 150 Watts 44 

Lâmpada Vapor Metálico Lâmpada 250 Watts 487 

Lâmpada Vapor Metálico Lâmpada 400 Watts 188 

Lâmpada Vapor Metálico, Reator Dif. da lâmpada Lâmpada 250 Watts 01 

Lâmpada Fluorescente Comum Lâmpada 15 Watts 03 

Lâmpada Fluorescente Comum Lâmpada 20 Watts 03 

Lâmpada Fluorescente Comum Lâmpada 35 Watts 14 

Lâmpada Fluorescente PL 20 Lâmpada 20 Watts 01 

Lâmpada Fluorescente PL 25 Lâmpada 25 Watts 06 

Lâmpada Fluorescente PL 35 Lâmpada 35 Watts 03 

Lâmpada Fluorescente PL 36 Lâmpada 36 Watts 01 

Lâmpada Fluorescente PL 45 Lâmpada 45 Watts 01 

Lâmpada Fluorescente PL 55 Lâmpada 55 Watts 01 

Lâmpada Mista Lâmpada 160 Watts 27 

Lâmpada Mista  Lâmpada 250 Watts 80 

Lâmpada Mista  Lâmpada 500 Watts 14 

Lâmpada Led Lâmpada 05 Watts 32 

Lâmpada Led  Lâmpada 06 Watts 10 

Lâmpada Led Lâmpada 12 Watts 65 

Lâmpada Led Lâmpada 15 Watts 09 
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11- TERMINOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. 

A seguir são apresentadas as definições básicas, gerais e interpretações utilizadas em um sistema de Iluminação Pública (IP) e serviços 

correlatos. 

11.1. ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, Autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME foi criada 

pela Lei n° 9.427 de 26 de dezembro de 1996. Tem como atribuições: regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercializa-

ção da energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e consumidores com equilíbrio entre as partes e em benefício da sociedade; mediar os con-

flitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; garantir 

tarifas justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; estimular a competição entre os operadores e assegurar a universalização dos ser-

viços. 

11.2. Carga Instalada: Soma das potencias nominais dos equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora, em condições de en-

trar em funcionamento. 

11.1. Classe iluminação pública: de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou 

autorização, caracteriza-se pelo fornecimento para iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passare-

las, abrigos de usuários de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas, 

cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, exceto o fornecimento de energia elétrica que tenha por ob-

jetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos. 

11.2. Sistema de Iluminação Pública (IP): São todos os materiais e equipamentos de iluminação e respectivos circuitos elétricos a 

partir do ponto de conexão com a rede de concessionária distribuidora de energia. 

11.3. Estação Transformadora de Iluminação Pública: Estação Transformadora de propriedade da Prefeitura e/ou da CELPA, des-

tinada a alimentar circuitos exclusivos de Iluminação Pública, composta de transformadores e respectivos equipamentos de comando e proteção. 

11.4. Circuito para Alimentação das Unidades de Iluminação Pública: Rede secundária de distribuição de energia elétrica, 

exclusiva e de propriedade da Prefeitura e/ou da CELPA, podendo ser do tipo Aéreo, quando, por padrão, os condutores são fixados aos postes de concre-

to da Concessionária de energia elétrica local, ou do tipo Subterrâneo, quando os condutores são instalados em eletrodutos ou enterrados diretamente no 

solo, caracteriza- dos ainda quanto ao acionamento das unidades: 

11.4.1.  Comando em Grupo: Circuito próprio, alimentado por transformador exclusivo de Iluminação Pública ou a partir da rede secundária 

de distribuição da Concessionária, comandado por chave magnética acionada por rele fotoelétrico, energizando um conjunto de unidades; 

11.4.2. Comando Individual: Unidades alimentadas diretamente a partir da rede secundária de distribuição da Concessionária, aciona-

das por reles fotoelétricos individuais em cada luminária. 

11.5. Unidade de Iluminação Pública/Ponto Luminoso: caracteriza-se como o conjunto completo formado por uma luminária ou 

projetor e seus respectivos acessórios indispensáveis ao seu funcionamento e sustentação, podendo também ser identificada como ponto de iluminação. Em 

poste com mais de uma luminária, cada luminária é considerada uma unidade de IP, e os seus pontos georeferenciados devem ter alteração apenas no último 

algarismo dos segundos da latitude ou longitude. 

11.6. Unidade Aérea: Unidade normalmente instalada em postes de concreto da Concessionária de energia elétrica, alimentada por circui-

to aéreo das Centrais Elétricas do Pará S.A. e ou da Prefeitura Municipal. 

Lâmpada Led Lâmpada 50 Watts 11 

Lâmpada Led Lâmpada 150 Watts 02 

Relé Relé 1 Watts 10.393 
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11.7. Unidade Ornamental ou Decorativa: Tipo de Unidade Subterrânea e/ou aérea, caracterizada por ele- mentos de concepção an-

tiga/histórica/decorativa/contemporânea, com o objetivo de embelezar a paisagem urbana, constituído por um conjunto óptico (luminária), bases, pedestais, 

anéis, colunas, braços e suportes, instalados em logradouros públicos diferenciados, pontos turísticos/históricos e/ou praças. 

11.8. Unidade Realce: É o conjunto para IP constituído de projetor instalado em base ou suporte ou embutido no piso, visando à valoriza-

ção visual das edificações, monumentos e vegetação. 

11.9. Unidades Especiais: Unidades de concepção e instalação diferenciadas, via de regra por motivos urbanísticos, estando também neste 

grupo as unidades destinadas a Iluminação de Equipamentos Urbanos, quais sejam, iluminação de destaque de monumentos, fachadas de edifícios, de Arte Es-

peciais e outras de valor histórico, cultural ou ambiental. 

11.10.  Serviços: A execução destes serviços compreende todas as atividades necessárias à Operação do Par- que de iluminação Pública, tais 

como operação, manutenção e reforma, iluminação de realce, iluminação decorativa, cadastro. 

11.11.  Serviços de Manutenção: Correspondem a todas as atividades necessárias para que a Rede de Iluminação Pública desempenhe 

sua função e opere em condição normal, padronizada e de segurança através de ações diárias, permanentes preventivas e corretivas no sistema de 

iluminação. 

Estes serviços são classificados basicamente em: 
11.11.1.   Serviços de Rotina: Conjunto de atividades essenciais, para o restabelecimento da operação da Rede de Iluminação Pública 

em função das ocorrências comuns de queima, falha, instalação inadequada ou desempenho deficiente, com eventual substituição de peças, materiais e 

equipa- mentos semelhantes e/ou idênticos de mesma potência, normalizando o sistema de iluminação pública naquele logradouro, com ações diárias, per-

manentes preventivas e corretivas, sem a necessidade de emissão de ordens de serviços específicas e individuais por parte da SEIDUR. 

11.11.2.   Serviços Corretivos: Atividades complementares aos Serviços de Rotina, para restabelecimento integral das condições opera-

cionais de toda a Rede de Iluminação Pública em consequência de ação de terceiros tais como: serviços de terceiros, acidente, furto, vandalismo, etc., com 

ações diárias, permanentes corretivas no sistema de iluminação, com eventual substituição e/ou reposição de peças e/ou equipamentos semelhantes e/ou 

idênticos de mesma potência, mas com execução formalizada por OS - Ordem de Serviço emitida pelo SEIDUR. 

11.11.3. Serviços Preventivos: É a manutenção realizada com a intenção de reduzir ou evitar a quebra e ou a queda no desempenho do 

equipamento. Para isto utiliza-se um plano antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste tipo de manutenção os cuidados preventivos servem para 

evitar quebras ou falhas. 

11.11.4.   Serviços Preditivos: É a manutenção também chamada de manutenção planejada, sendo aquela que visa realizar ajustes 

no equipamento apenas quando eles precisarem, porém, sem deixá-los falhar. Com um acompanhamento direto e constante é possível prever falhas, sa-

ber quando será necessário fazer a intervenção e; realizar as manutenções preditivas, por exemplo, controlando a quantidade de horas de uso de deter-

minado equipamento/material. 

11.12. Serviços de Reforma, Melhoria e/ou Remodelação Serviços programados e serão executados somente mediante solicitação 

prévia da SEIDUR que consiste na substituição de unidade ou outro elemento da Rede de Iluminação Pública existente por outra configuração de montagem 

e/ou tecnologia e/ou potência, mas com execução formalizada por OS - Ordem de Serviço emitida pelo SEIDUR. 

11.13. Serviços de Eficientização: Serviços programados e serão executados somente mediante solicitação prévia SEIDUR, que resul-

tem em redução de consumo de energia elétrica e/ou melhoramento do grau de iluminação pública sem acréscimo da potência instalada, mas com execução 

formalizada por O.S - Ordem de Serviço emitida pela SEIDUR. 

11.14. Protocolo: Todo e qualquer registro de solicitação de serviços de Iluminação Pública oriundos da SEIDUR. 

11.15. Remoção de Unidade: A Remoção consiste na retirada temporária de unidade de Iluminação Pública, com posterior reinstalação 
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e somente serão executados mediante solicitação prévia da SEIDUR. 

11.16. Supressão de Unidade: A Supressão consiste na retirada definitiva da unidade de Iluminação Pública e somente serão executa-

dos mediante solicitação prévia da SEIDUR. 

11.17. Serviço de Ronda: Serviço realizado diariamente e de maneira permanente na extensão total da rede de Iluminação Pública, incluídos 

Passagens Subterrâneas, Unidades Ornamentais, Unidades Especiais, Unidades Normais e dentro de uma pré-programarão, visando detectar lâmpadas 

apagadas a noite ou acesas durante o dia indevidamente, unidade fora de prumo, abalroada, faltante ou com luminária faltante ou compartimento aberto, bra-

ço ou suporte fora de posição, caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante, condições inadequadas de luminosidade decorrentes de necessidade de 

limpeza do conjunto óptico, de serviços de podagens, dentre outras irregularidades. A ronda deverá ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar 

em risco a segurança da população, devendo ser noturna e diurna. Devendo ser o veículo de transporte dos inspetores através de motocicletas e/ou ve-

ículos automóveis. 

11.18. Serviços de Pronto Atendimento: Correspondem aos serviços requeridos em algum equipamento ou componente de Iluminação 

Pública, que esteja ocasionando obstrução, parcial ou total, à circulação normal de veículos ou pedestres e/ou que ofereça riscos, ou danos, de qualquer na-

tureza à população e/ou ao patrimônio público e/ou de terceiros e/ou um pedido de atendimento de urgência oriundo da SEIDUR. 

11.19. Área Urbana: Região com alto adensamento demográfico com a presença de edificações lindeiras, dotadas com os serviços públicos 

essenciais como água, esgoto e iluminação pública, bem como ser uma região com fluxo de veículos orientado pela presença de sinalização horizontal, 

vertical e semafórica. 

11.20. Área Rural: Região com baixo adensamento demográfico com a presença de imóveis predominante- mente de casas e sítios, e ativi-

dades agropecuárias, agroindustriais, extrativismo, silvicultura e conservação ambiental, e geralmente que não possuem os serviços públicos essenciais como 

água, esgoto, e são localizados geralmente ao longo das rodovias municipais, estaduais e federais. 

11.21. Serviços de Poda: São os serviços executados nas arvores e vegetações existentes nas vias públicas, em seus galhos e troncos, rea-

lizados pela SEIDUR quando houver necessidade, visando a eliminar as interferências delas no grau de iluminação dos locais e/ou a retirada total da Ár-

vore. 

11.22. Custos Financeiros de todos os tipos: de Mão de Obra; de Materiais; de Veículos; de Encargos de qualquer tipo; de Taxas e 

Impostos; de Serviços; etc., que já devem estar nos itens Constantes da Planilha Referência Preços e já deverão estar incorporados em todos os preços 

unitários propostos pela licitante. 

11.23. Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fa-

se e terra. 

11.24. Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. 

11.25. Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional a terra, destinada a garantir a equipoten-

cialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. 

11.26. Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, 

poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga. 

11.27. Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts 

em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

11.28. Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. 

11.29. Contratada, Fornecedor ou Parceira: entende-se por organizações que realizam serviços regidos por um acordo contratual com 

a SEIDUR, e que não podem ter empregados ou consultores em seu quadro de profissionais e que sejam servidores do MUNCIPIO DE MARITUBA. 

11.30. Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve 
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grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas. 

11.31. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a pre-

servar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. 

11.32. Equipamento de Proteção Individual (EPI): dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência individual, destinado a 

preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. 

11.33. Equipamento segregado: equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. 

11.34. Extra Baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou 

entre fase e terra. 

11.35. Gestor de Contrato da Contratada: É a pessoa que coordena a prestação de serviços desde a elaboração do escopo até o encer-

ramento dos trabalhos junto a CONTRATANTE. 

11.36. Gestor de Contrato da Contratante: É a pessoa que coordena a prestação de serviços desde a elaboração do escopo até o en-

cerramento dos trabalhos junto a CONTRATADA. 

11.37. Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para segurança das 

pessoas e desempenho dos componentes da instalação. 

11.38. Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são neces-

sárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. 

11.39. Instalação Liberada para Serviços (BT/AT): aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedi-

mentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. 

11.40. Impedimento de Ré energização: condição que garante a não energização do circuito elétrico através de recursos e procedi-

mentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços. 

11.41. Invólucro: envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. 

11.42. Isolamento Elétrico: processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes. 

11.43. Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. 

11.44. Crachá do Colaborador: Documento de porte obrigatório dos colaboradores que consta além de sua fotografia, contém também as in-

formações e instruções necessárias para identificação do trabalhador e de seus níveis de autorização além de outras informações específicas para o bom 

andamento das atividades. 

11.45. Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou danos à saúde das pessoas por ausência de medi-

das de controle. 

11.46. Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. 

11.47. Preposto da Contratada: É aquela nomeada pelo fornecedor, com a experiência específica para fazer cumprir as obrigações contra-

tuais, incluindo as relacionadas a Saúde, Segurança e Meio Ambiente, mediante o contrato aplicável ao serviço. 

11.48. Preposto da Contratante É aquela nomeada pela SEIDUR, com a experiência específica para fazer cumprir as obrigações contra-

tuais, incluindo as relacionadas à Saúde, Segurança e Meio Ambiente, mediante o contrato aplicável ao serviço. 

11.49. Procedimento: sequência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos mei-

os materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. 

11.50. Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhado-

res. 

11.51. Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. 
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11.52. Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de Tra-

balho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. 

11.53. Sinalização: procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar, advertir e/ou segregar de- terminada área de trabalho. 

11.54. Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um determinado objetivo. 

11.55. Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distri-

buição de energia elétrica. 

11.56. Tensão de Segurança: extra  baixa tensão originada em uma fonte de segurança. 
11.57. Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do 

seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule. 

11.58. Travamento: ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa de- terminada posição, de forma 

a impedir uma operação não autorizada. 

11.59. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabele-

cidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropri-

ados de trabalho. 

11.60. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o ní-

vel de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. 

11.61. Software especialista de iluminação: Programa de computador que permite o gerenciamento de todo o sistema de iluminação 

pública, com emissão de relatórios, ordens de serviço, banco de dados, atualização de cadastro do acervo. 

11.62. Sistema de IP: São todos os materiais e equipamentos de iluminação e respectivos circuitos. 
11.63. Manual de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município de Marituba: Documento que estabelecerá os 

critérios, a forma de apresentação e as exigências técnicas mínimas aplicáveis à Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, com as determinações de 

quais técnicas, das especificações de quais materiais, quais procedimentos, etc. para utilização na manutenção, na reforma e melhorias do sistema de ilumi-

nação pública do Município de Marituba. 

11.64. Centro de Controle Operacional: Estrutura composta de pessoal, equipamentos de informática, para recebimento e tratamento ini-

cial devidos dos registros das reclamações oriundas das reclamações de moradores e/ou outros meios de acesso, e respectivo despacho para a execução 

dos serviços em campo, pelas diversas equipes de manutenção e com total controle do uso dos veículos/equipes/serviços/materiais utilizados em campo. 

 

12. GARANTIAS: 
12.1- GARANTIA DOS SERVIÇOS. 
A contratada será a única responsável pela garantia da boa integridade e da boa procedência dos materiais aplicados nos serviços, da perfeita 

execução dos serviços, seja durante a execução dos serviços, bem como após concluídas, nos prazos previstos de acordo com o estabelecido nesta 

Especificação Técnica e no processo licitatório, na legislação em vigor e das certificações emitidas pelos fabricantes dos materiais aplicados nos serviços e 

que devem ser associadas as normas da ABNT. 

12.2- Garantia dos Serviços de MANUTENÇÃO: Todos os Serviços de Manutenção executados pela Contratada deverão ser 

garantidos no mínimo por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua conclusão, e os materiais deverão ter a sua garantia de acordo com as 

especificações dos fabricantes e associado ao determinado nas normas da ABNT, excetuando os casos onde forem aplicados materiais em reuso, 

ou remanejados da rede de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Marituba. 

A Contratada inicialmente será a única responsável por qualquer tipo de intervenção executada pela contratada, nos pontos do sistema de 

Iluminação Pública que tenha trabalhado, durante este prazo de garantia independentemente dos motivos, devendo as falhas ser sanadas no prazo 
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máximo de 72 (setenta e duas) horas após a data da constatação, e/ou dentro dos prazos determinados pela SEIDUR para os Serviços, sem novos ônus 

financeiros para a CONTRATANTE, em função de recebimento da comunicação e/ou detecção através dos serviços de ronda e/ou de reclamações 

dos usuários e/ou oriunda do sistema informatizado de controle e garantia da qualidade dos materiais e serviços. Quando houver a troca de todos os 

materiais de um ponto de Iluminação já existente de iluminação (luminárias, lâmpadas, reatores, relés, ignitores, cabos elétricos, conectores, etc..= 

substituição total), excetuando os braços metálicos e/ou postes metálicos e/ou de concreto e as ferragens de fixação das luminárias (parafusos/cintas 

galvanizadas a quente), este ponto deverá ser retirado do faturamento mensal da garantia de manutenção do sistema no mês subsequente ao mês do 

serviço, e somente após o período de garantia de no mínimo 12 (doze) meses é que estas unidades serão reincluídas no parque instalado para efeito de 

inserção na medição mensal da Garantia de Manutenção Mensal dos Serviços. 

12.3- Garantia dos Serviços de REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Todos os serviços de Redes de Distribuição de Energia Elétrica executados pela Contratada deverão ser garantidos contra defeitos de fabricação 

e/ou montagem no mínimo por 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da data de energização e os materiais deverá ter a sua garantia de acordo com 

as especificações dos fabricantes associado ao determinado nas normas da ABNT, nas normas da CELPA, excetuando os casos onde forem aplicados 

materiais em reuso, retirados da rede de Iluminação Publica da Prefeitura Municipal de Marituba. 

A Contratada inicialmente será a única responsável por qualquer tipo de intervenção executada pela contratada, nos serviços executados pela 

mesma na rede de distribuição de energia elétrica durante este prazo de garantia independentemente dos motivos, devendo as falhas ser sanadas no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas após a data da constatação, e/ou dentro dos prazos determinados pela SEIDUR para os Serviços, sem novos ônus 

financeiros para a CONTRATANTE, em função de recebimento da comunicação e/ou detecção através dos serviços de ronda e/ou de reclamações dos 

usuários e/ou oriunda do sistema informatizado de controle e garantia da qualidade dos materiais e serviços, devendo a CONTRATADA informar 

mensalmente a SEIDUR da execução/finalização dos serviços, dos registros das anormalidades ocorridas no mês anterior, e a identificação dos motivos 

das falhas encontradas, com os devidos esclarecimentos, justificativas técnicas e soluções adotadas em cada caso identificado. 

 

13 - ADMINISTRAÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
a)    A CONTRATADA deve efetuar o registro e respectiva atualização diária e permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Ilumina-

ção Pública, de todos os serviços realizados diariamente em campo, utilizando o sistema informatizado a ser disponibilizado pela CONTRATADA, de forma 

com- patível e integrado com os dados básicos que se tenha do Sistema de Cadastro da PREFEITURA a ser disponibilizado. 

b)  A CONTRATADA deve efetuar o gerenciamento permanente e diário de todos os serviços relativos à Iluminação Pública, através do mapa do Sis-

tema; incluindo as movimentações dos materiais novos; dos materiais a serem reutilizados no sistema; dos materiais destinados à alienação; do controle da en-

trada, controle de saída dos materiais; do início e do andamento e finalização dos processos referentes a manutenção, através de cronogramas físicos e fi-

nanceiros das diversas etapas de cada serviço solicitados pela ADMINISTRAÇÃO, disponibilizando de forma com- patível, integrado com o Sistema de Ca-

dastro a ser determinado pela  MUNICIPALIDADE.   

c) A CONTRATADA deve efetuar a busca contínua e aplicação de novas técnicas e novos métodos para otimização dos serviços prestados.  

d) A CONTRATADA deve acompanhar e assessorar a PREFEITURA em reuniões com terceiros para tratar de assuntos que envolvam o Sistema 

de Iluminação Pública Municipal, em temas aderentes ao objeto deste Contrato, quando solicitada. 

e) Todas as luminárias a serem empregadas no sistema, deverão apresentar, através de manuais, catálogos e/ou desenhos, comprovação de que 

permitem instalar em seu interior, sobre chassi próprio, confeccionado em alumínio estampado, fixado ao corpo por meio de parafusos adequados, os equipa-

mentos auxiliares (reator, capacitor e ignitor), de qualquer marca/fabricante e para uso interno integrado à luminária. 

f) Os materiais e equipamentos adquiridos pela CONTRATADA, somente poderão entrar em operação/instalados no sistema de Iluminação 

Pública, se autorizados formalmente pela ADMINISTRAÇÃO e mesmo sendo dada esta autorização, a CONTRATADA é a única responsável pela garantia 
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da qualidade dos materiais a serem utilizados nos serviços contratados. 

 

14 - GERENCIAMENTO BÁSICO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA 

A CONTRATADA assumirá em nome da ADMINISTRAÇÃO junto à Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica, a responsabilidade pelo 

gerenciamento da energia elétrica para o suprimento dos sistemas de iluminação pública, consistindo das seguintes funções básicas: 

a. Assessoramento, acompanhamento, verificação, análise, controle e conferência mensal da composição das faturas de energia elétrica do Sistema 

de Iluminação Pública, atestando-as quando solicitada pela Prefeitura, para o efeito de pagamento das mesmas pelo MUNICÍPIO e para os casos das faturas 

incorretas, deverá tomar as providências para que a Concessionária efetue as correções devidas e adequadas no mais curto espaço de tempo, sempre obede-

cendo às orientações da Prefeitura.. 

b. Assessoramento, acompanhamento, verificação e responsabilização pela análise dos Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica para a ilu-

minação pública, acompanhado por um fiscal ou preposto da Prefeitura, visando sempre a adoção dos sistemas tarifários mais apropriados para o suprimento 

dos Sistemas de Iluminação Pública, ter um relatório mensal dos trabalhos executados no mês anterior. 

c. Avaliação contínua das possibilidades de redução dos custos com energia elétrica das unidades consumidoras de iluminação pública da Pre-

feitura, através de ações autos sustentáveis para economia de energia elétrica com emissão de relatórios mensais. 

d. Avaliação continua das possibilidades encontradas no mercado de energia elétrica, da Evolução Tecnológica através da aplicação de produtos 

e sistemas mais adequados, de melhor qualidade e de melhor desempenho. A permanente atualização deverá também estar voltada ao aprimoramento de meto-

dologia de intervenção no Parque de Iluminação, buscando rapidez no atendimento, diminuição do tempo de intervenção e melhor aproveitamento e reaproveita-

mento dos materiais, com a respectiva redução de custos financeiros dos serviços e do consumo de energia elétrica, devendo a CONTRATADA enviar trimes-

tralmente para a Prefeitura relatório detalhado sobre estes avanços de tecnologia. 

 

15 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO BÁSICA DAS INSTALAÇÕES. 
Os serviços deste item, a serem prestados no âmbito da presente licitação abrangem as atividades de Manutenção e Operação do Sistema de 

Iluminação Pública do Município de Marituba. 

As execuções dos Serviços de Manutenção, de toda a extensão da Rede de Iluminação Pública, deverão ocorrer por constatação de problemas 

através de rondas a serem realizadas pela Contratada, por solicitação de Munícipes, via Serviço de atendimento ao público e/ou ainda por solicitação da 

SEIDUR e dos programas de manutenções preditivas e preventivas que devem ser adotadas pela CONTRATADA, em função do efetivo 

acompanhamento e gerenciamento do término da vida útil dos materiais e/ou dos prazos de garantia dados pelos fabricantes dos materiais. 

15.1. Os Serviços de Manutenção de Iluminação Pública são classificados basicamente em: 
Serviços de Rotina; Serviços Corretivos; Serviços Preventivos; Serviços Preditivos; Serviços de Pronto Atendimento. 

16- MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO ESPECÍFICA DAS INSTALAÇÕES. 
16.1. Manutenção do cadastro, reatualização dos pontos luminosos, e de postes do Sistema de Iluminação e do 

Sistema da Rede de Distribuição de Energia Elétrica da Concessionária- CELPA: 

A CONTRATADA irá receber da CONTRATANTES duas bases iniciais de dados de todo o sistema de Iluminação do Município, sendo uma a base 

de dados que atualmente o Município utiliza, e a outra base é a que a Concessionária de Energia Elétrica – CELPA utiliza. A CONTRATADA em seu 

recadastramento/cadastramento deverá reatualizar os pontos existentes, e incluir em seus levantamentos as características dos pontos que estejam 

situados em áreas denominadas de condomínios horizontais, vilas, alamedas que tenham instalados em sua entrada, guarita, portão e/ou algum 

elemento segregado e restritivo de acesso e controle de entrada ou saída de pessoas. Estes serviços iniciais serão pagos conforme de preço unitário. A 

CONTRATADA deverá consolidar atualizar, manter e preservar o cadastro de todos os Pontos acima referidos, com as informações complementares que se 
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fizerem necessárias à sua configuração final, através deum sistema informatizado especializado para parques de iluminação pública. Nessa configuração, 

tornar-se-á, como parâmetros fundamentais do cadastro, a numeração e a caracterização do ponto luminoso com todos os seus dados completos, no endereço 

onde o mesmo está instalado e devidamente georeferenciados. Dos dois cadastros iniciais (Município e CELPA), os pontos georeferenciados que deverão 

ser adotados no novo sistema, deverão ser os números que a CELPA utiliza (latitude/longitude), de modo a facilitar as conversas e entendimentos entre a SEIDUR 

x CELPA x CONTRATADA nos andamentos e operacionalização dos serviços. 

16.2. Custos Financeiros Manutenção: 
Os serviços, os materiais, a mão de obra, os veículos e tudo o mais que forem necessários com seus custos financeiros totais dos itens ADMI-

NISTRAÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do item MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO BÁSICAS DAS INSTA-

LAÇÕES deverão estar inclusos na composição do custo unitário dos Serviços de Garantia de Funcionamento e Manutenção do Sistema de Ilumi-

nação Pública. 

Devido a definições orçamentárias, todos os serviços de manutenção deverão ser identificados, controlados e faturados em separado dos 

demais serviços executados pela Contratada sob a denominação de Garantia de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública. 

16.3. Objetivo Básico da Manutenção: 
A manutenção tem por objetivo atingir os níveis de resultados de continuidade de funcionamento e ótima qualidade dos serviços especificados nesta 

Especificação Técnica, do Edital e seus anexos, do Contrato, das normas da ABNT, das normas internacionais na ausência de normas brasileiras nesta 

Especificação Técnica, e nas legislações aplicáveis, por meio de ações proativas, preventivas, preditivas e corretivas, com fornecimento de pessoal, aplicação 

de materiais e equipamentos que se façam necessários nas Redes de Iluminação Pública existentes. 

Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização no mínimo das seguintes atividades: 

a) Organizar um conjunto de equipes de manutenção, que possam executar serviços técnicos especializados, devidamente uniformizados e 

com identidade visual própria associada à identidade da AD- MINISTRAÇÃO, de modo a evidenciar que a manutenção proativa, preventiva, preditiva e corre-

tiva do Sistema de Iluminação Pública esteja sendo realizada pela CONTRATADA a serviço da ADMI- NISTRAÇÃO. 

b) Manter o controle físico e elétrico do patrimônio de iluminação pública municipal, atualizando seus dados cadastrais diariamente, de for-

ma permanente e imediata nos prazos máximos especificados abaixo, após a data de cada intervenção de qualquer natureza, através dos lançamentos devi-

dos no Sistema Informatizado de Gestão a ser utilizado pela CONTRATADA: 

b.1). No 1º Ano Contratual –  atualização em até 3 (três) dias após a data da execução/finalização dos serviços. 

b.2). Ocorrendo renovação contratual, a partir do 2º Ano Contratual - atualização em até 1 (um) dia, após a data da execução/finalização dos 

serviços. 

c) Informar o número de identificação do(s) ponto(s) onde foram executados os serviços (latitude e longitude), os materiais aplicados em cada 

ponto, os materiais retirados em cada ponto de iluminação, as quantidades e o estado de cada tipo de material (em condições reuso ou para alienação), etc. 

d) Realizar as intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos no contrato, e de acordo com os protocolos e Ordens de 

Serviço; 

e) Realizar a manutenção proativa, preventiva, preditiva e corretiva de acordo com as obrigações de resultados quanto a: 

e.1) Garantia de funcionamento; 
e.2) Garantia do nível de iluminância; 
e.3) Garantia de disponibilidade do Sistema; 
e.4) Garantia de excelência no aspecto visual e estético; 
e.5) Qualidade da manutenção da Iluminação; 
e.6) Qualidade da continuidade da iluminação; 
e.7) Qualidade da operação - intervenção na rede de iluminação; 



 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

e.8) Qualidade dos serviços de orçamentos; 
e.9) Qualidade dos serviços executados e dos documentos dos mesmos; 

e.10) Qualidade do atendimento as demandas oriundas da SEIDUR. 
f) Efetuar, na manutenção proativa, preditiva e preventiva, a troca sistemática e programada dos equipamentos e materiais de iluminação pú-

blica de acordo com a vida útil real de cada equipamento e dos materiais de iluminação. 

g) Nos serviços de troca de lâmpadas vapor de sódio para valor metálico cerâmico, as lâmpadas a Va- por de Sódio que tenham atingido a vida 

útil superior a 50% do seu tempo, irão para alienação, e as que ainda não tenham atingido a vida útil superior a 50% do seu tempo de fabricação/uso, serão 

reaproveitadas nos serviços de Iluminação seja na manutenção, reforma ou melhorias, com as respectivas reduções financeiras nos itens das CPUs devi-

das, em que forem reaplicadas. 

h) Realizar a limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação e comando em rotinas periódicas, de forma que toda luminária que 

apresente sujeiras e/ou opacidade nos conjuntos ópticos venha a ser limpa ao menos uma vez durante o período contratual, devendo ser registrado no siste-

ma informatizado de Gestão estes serviços x o número do ponto de IP x data da execução hora de execução x placa da viatura na execução x nome do 

responsável pelo serviço. 

i) Realizar, pela garantia de funcionamento do sistema de iluminação, a troca sistemática dos equipa- mentos de iluminação pública, durante a 

vigência do contrato, de acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 50% (cinquenta por cento) das lâmpadas; 20% (vinte por cento) dos relés fotoelé-

tricos; e 4% (quatro por cento) dos reatores, em um programa com cronograma a ser aprovado pela SEIDUR. 

j) Promover, pela garantia de funcionamento do sistema de iluminação, a substituição sistemática dos materiais de iluminação (relés, lâmpa-

das, reatores, ignitores, conectores) sempre que a mesma atingir 98% de sua vida útil real, como também se apresentar defeitos/falhas antes do término de 

sua vi- da útil real, visando manter adequadas às características definidas neste processo básico e posteriormente pelo Plano Diretor de Iluminação Pública 

para o MUNICÍPIO, para o local do ponto, em um programa com cronograma a ser aprovado pela SEIDUR. 

k) Promover a manutenção preventiva e corretiva do acabamento externo dos postes metálicos, dos postes de concretos, dos braços metá-

licos e postes de fibra do parque de iluminação pública de forma a deixá-los com boa aparência, realizando as ações de limpeza de forma geral, bem como 

quando necessário a pintura sistemática dos mesmos, QUANDO SOLICITADO formalmente pela prefeitura. As remunerações destes serviços, quando neces-

sários serão negociados e realizados por meio de aditivos contratuais. 

l) Promover a reforma e/ou a manutenção preventiva e corretiva do acabamento externo dos postes metálicos, dos braços metálicos de ilu-

minação pública de forma a deixá-los com boa aparência, realizando as ações de limpeza de forma geral, e uma nova galvanização a quente dos mesmos, 

quando solicitada formalmente pela prefeitura. As remunerações destes serviços, quando necessários serão negociados e realizados por meio de aditivos 

contratuais. 

m) Atender aos requisitos técnicos definidos por Acordo Operacional a ser mantido entre a ADMINISTRAÇÃO e a Concessionária Distribuido-

ra de Energia Elétrica - CELPA, bem como, assessorar toda relação técnica, administrativa e regulatória com a Concessionária de Energia local, arcando com 

todo e qualquer ônus causado pela CONTRATADA perante a concessionária, ressalvadas as obrigações do Município de Marituba, estabelecidas nos ins-

trumentos contratuais, e legislação em vigor. 

n) Cumprir o que for aprovado pela CONTRATANTE e inserido no Plano Diretor de Iluminação Pública que será elaborado após a assinatura 

do contrato. 

o) Cumprir com o determinado nas normas e instruções técnicas da Concessionária de Energia do Estado - CELPA, referentes aos serviços de 

Rede de Distribuição de Energia Elétrica e os de Iluminação Pública. 

p) Cumprir com o determinado nas normas brasileiras ABNT, e na ausência de normas brasileiras, cumprir com o determinado nas nor-

mas internacionais que regulam o assunto. 
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q) A Contratada deverá realizar serviços contínuos diários e permanentes de rondas noturnas e diurnas às instalações de Iluminação Pública, 

abrangendo as áreas do Parque de iluminação pública do Município, de acordo com estatísticas de falhas e metodologias de análise fornecidas por sistema in-

formatizado de gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública da Contratada e as emissões dos relatórios devidos, visando a identificação de problemas e 

o restabelecimento das condições físicas e operacionais para o perfeito funcionamento de todos os elementos da Rede de Iluminação Pública o mais rapi-

damente possível, dentro dos prazos limites determinados pela SEIDUR. 

r) Os serviços das trocas das lâmpadas de vapor de sódio para serem instaladas lâmpadas de vapor metálico cerâmico (CMH) em seus luga-
res, não poderão ser efetuados pelas equipes de garantia do Sistema de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, pois estarão sendo medidas e pa-
gas a parte. 

16.4. Serviço de Poda / Corte de Arvores: 
Em algumas vias será necessário realizar podas de galhos de árvores que estiverem sob as luminárias e que estejam comprometendo a qualidade 

da iluminação ou sobre a rede elétrica colocando-a em risco.  

As equipes que podarão as árvores deverão utilizar equipamentos de proteção e ferramentais necessários para a utilização deste fim. A 

SEIDUR tratará as autorizações junto aos Órgãos Ambientais Municipais, após a liberação pela secretaria competente a SEIDUR emitirá a ordem de 

serviço de poda e corte de árvore; quanto ao descarte a SEIDUR disponibilizará o local apropriado. O operador de motosserra deverá possuir a referida 

certificação para operar o equipamento, devendo esta ser apresentada no ato da assinatura do contrato e mantida sob arquivo para fins de fiscalização. 

16.5. Equipe Básica de Execução na Garantia de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública: 
A CONTRATADA deverá dispor de equipe básica para realização dos serviços de acordo com a solicitação da Secretaria de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano-SEIDUR. 

16.6. Sistemas de Controle e Acompanhamento dos Atendimentos das Reclamações dos Usuários. 
A CONTRATADA deverá dispor de sistemas ou mecanismos de acompanhamento dos atendimentos, acessíveis aos usuários, para que estes 

acompanhem suas reclamações quanto a problemas relacionados ao serviço de Iluminação Pública. 
A CONTRATADA deverá dispor de sistema de controle, acompanhamento e análise dos tempos de atendimento de suas equipes da Garantia 

de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, nos moldes dos estabelecidos pela ANEEL para as concessionárias de Energia Elétrica e devidamente 
adaptadas para um sistema de iluminação. 

16.7. Ocorrências: 

a) A coleta de dados para o cálculo dos indicadores deverá. 

b) Interrupção em situação de serviços programados e ou executados e ou emergenciais pela CELPA. 
16.11. Procedimentos de apuração, registro, armazenamento e envio dos dados. 
Os dados relativos às ocorrências deverão ser apurados por meio de procedimentos auditáveis, contemplando desde a coleta dos dados 

das ocorrências até a transformação dos mesmos em indicadores. 
16.11.1. A CONTRATADA deverá registrar para todas as ocorrências, no mínimo, as seguintes informações: 
a) Número de ordem da ocorrência; 
b) Data (dia, mês e ano) e horário (horas e minutos) do conhecimento da ocorrência; 
c) Identificação da forma do conhecimento da ocorrência (por meio de registro em sistema, ou por meio de informação ou reclamação de 

usuário ou de terceiros); 

d) Data (dia, mês e ano), horário (horas e minutos) e KM inicial da viatura registrado neste momento, na autorização na saída do veícu-

lo/equipe para o deslocamento de atendimento; 

e) Data (dia, mês e ano), horário (horas e minutos) e KM final da viatura registrado neste momento, na chegada da equipe/veículo de atendimen-

to no local da ocorrência e o respectivo km rodado no referido per- curso; 

f) Descrição da ocorrência: fato gerador e localização; 
g) Data (dia, mês e ano) e horário (horas e minutos) da ocorrência do restabelecimento do atendimento; 
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h) Placa do veículo; 
i) Nome do chefe da equipe; 
j) Os dados georeferenciados do ponto de iluminação pública com defeito; 
k) Data (dia, mês e ano), horário (horas e minutos) registrado no término do serviço e do novo deslocamento da equipe do local para outro 

serviço; 

i) os descritivos dos materiais aplicados e dos materiais retirados do ponto de iluminação pública com defeito, bem como suas quantidades 

instaladas e as retiradas. 

16.11.2. Para efeito de registro do instante do conhecimento da ocorrência quando repetitiva {várias reclamações simultâneas e/ou com 
intervalo de tempo menores do que 72 (setenta e duas) horas, sobre o mesmo ponto), prevalecerá à primeira informação independentemente da ori-
gem da percepção}. 

16.11.3. As informações relativas a cada ocorrência, deverão ser armazenadas, em formulários próprios impressos e em formato digi-
tal, por um período mínimo de 5 (cinco) anos, para uso da SEIDUR e/ou dos usuários, e estarem disponibilizadas também em meio magnético ou digital e que 
deverá ser fornecido mensalmente a CON- TRATADA em um prazo não superior a 60 (sessenta) dias após o encerramento do referido mês, ou quando a 
CONTRATADA efetivar solicitação formal em qualquer momento contratual. 

 
17 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS BÁSICAS PARA TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS 
a. A SEIDUR poderá a qualquer momento e, quando assim julgar necessário, verificar se a execução dos serviços está de acordo com as dispo-

sições contratuais e as especificações e normas técnicas fornecidas ou recomendadas, bem como conferir os relatórios dos serviços, da medição, apresen-

tados pela CONTRATADA; 

b. A SEIDUR poderá a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações técnicas ou correções nos documentos discriminados nas 

Especificações Técnicas, sempre que houver necessidade de aprimoramento decorrente de inovações tecnológicas ou ajuste de procedimentos e com isto al-

terar os valores das atividades para mais ou para menos. Estas resoluções deverão ser notificadas à CONTRATADA por escrito e deverão ser efetuados 

novos cálculos e se aprovados aditivos contratuais devidos; 

c. A CONTRATADA deverá trabalhar em qualquer horário, mesmo quando os serviços não puderem ser realizados durante o dia ou quando a 

própria natureza dos serviços assim o exigir; 

d. A CONTRATADA deverá fornecer e manter, obrigatoriamente veículos, equipamentos, ferramental e pessoal permanentemente disponível 

para a realização dos serviços solicitados pela SEIDUR; 

e. O não cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusão dos serviços somente será admitido pela SEIDUR, quando fundamentada em 

caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, sob pena de a CONTRATADA incorrer nas penalidades previstas; 

f. A CONTRATADA deverá ter o acompanhamento diário e permanente do andamento de todos os serviços em execução, compatibilizando com 

os cronogramas de execução, e entregará a SEIDUR a evolução de cada serviço, na reunião semanal de trabalho entre a SEIDUR x Contratada, sendo que 

os modelos dos Boletins e os relatórios de acompanhamento x cronogramas, serão definidos no primeiro mês contratual pela SEIDUR e Contratada; 

g. Todos os serviços realizados pela CONTRATADA serão fiscalizados por fiscais e/ou prepostos credenciados pela SEIDUR, aos qual a CON-

TRATADA proporcionará todas as informações e facilidades para o acompanhamento dos serviços, avaliação da correção e da qualidade de sua execução. 

Essa fiscalização da SEIDUR não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais e legais; 

h. Em época de festejos populares, e/ou atividades sociais e culturais, tais como carnaval, Círio, São João, etc., a SEIDUR, a seu critério, poderá 

deslocar as turmas da CONTRATADA que atuam no sistema de Garantia de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública (disponibilidade), para continu-

arem a trabalhar em regime de disponibilidade nestes serviços temporários, analisando-se a necessidade ou não de acréscimo financeiro; 

i. A CONTRATADA emitirá e entregará para a SEIDUR as Minutas dos Boletins de Medições Mensais no máximo até o 20º (vigésimo) dia útil do 
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mês subsequente ao mês da execução dos serviços, para aná- lise e vistoria dos serviços. Sendo recomendado que os devidos boletins sejam entregues 

semanais- mente tão logo sejam concluídos, independentes do prazo máximo, para que se tenha tempo de fiscalizar em campo os serviços executados e 

aferir os números dos boletins; 

j. A SEIDUR deverá fiscalizar os serviços e revisará os Boletins de Medição no máximo até o 3º (terceiro) dia útil do mês seguinte, autorizando 

ou não a CONTRATADA a emitir a fatura; 

k. A CONTRATADA terá até décimo dia útil para dar entrada no protocolo financeiro da SEIDUR, das notas fiscais devidamente acompanhadas 

de todos os documentos legais estabelecidos no processo licitatório. 

 

18. Serviços Básicos de Rotina de Manutenção da Iluminação Pública. 

Os serviços de rotina da manutenção podem ser classificados basicamente como abaixo elencados e contemplam todos os elementos da Rede 

de Iluminação já existente, e de todas as unidades de Iluminação Pública, padronizadas ou especiais já existentes, sem a necessidade de emissão de 

ordens especificas pela SEIDUR, mais existe a necessidade de registrar e ter o controle efetivo de todos os serviços, tais como: 

 Correção de fixação do reator ou ignitor; 

 Correção de posição de braços/suportes / luminárias/relés/ fiação exposta/reatores; 

 Eliminação de cargas elétricas não destinadas à Iluminação Pública e que estejam ligadas ao sistema de iluminação pública; 

 Fechamento de luminária com tampa de vidro aberto e ou com defeito; 

 Limpeza externa e interna de luminária ou do conjunto óptico;  

 Manobra de proteção de transformador (chave primária); 

 Manobra de proteção de comando de IP; 

 Manobra de proteção do circuito de alimentação da Iluminação Pública; 

 Manutenção de caixas de passagens, sem a troca de tampas; Reesticamento e nivelamento de redes; 

 Troca de fusíveis/disjuntores das chaves de IP; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de chave magnética e/ou proteção danificada em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de conectores em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de lâmpada de mesma potência e tipo, em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de bocal/soquete em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de relé fotoelétrico em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de base de relé em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de ignitor em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de soquete/porta lâmpada/bocal em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de base/suporte interno na fixação interna dos equipamentos auxiliares (reator, ignitor, capacitor); 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de reator de mesma potência, em ponto já existente; 

 Retirada ou instalação ou reinstalação de fiação interna deteriorada de braços, postes e luminárias; 

 Ajustes ou retirada ou instalação ou reinstalação de fechos ou dobradiças das luminárias e/ou parafusos de fixação de vidros e ou 

coberturas; 

 Retirada das fitas isolantes e a Instalação de conectores tipo dedal nas conecções elétricas existentes dentro das luminárias que 

apresentem defeitos/falhas; Com duas equipes permanentes: 

 Poda de arvores/vegetações/cortes de arvores e respectivo transporte para ás áreas de descarte, e para estes serviços nas arvores, deverão 
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ser efetuadas programações antecipadas semanais, de modo a atender por Logradouro/Ruas de forma sequenciada; 

 

19. Serviços Básicos de Manutenção Corretiva de Iluminação Pública. 
Os serviços corretivos são todos os demais serviços de normalização de pontos já existentes e não relacionados como serviços de rotina e 

podem ser classificados basicamente como abaixo elencados e necessários ao restabelecimento integral das condições normais, padronizadas e 
de segurança da Rede de Iluminação Pública, com a necessidade de emissão de OS – Ordem de Serviço Especifica emitida pela SEIDUR, tais como: 

 Retirada, instalação, substituições, remoção e supressão de Unidades, equipamentos e demais materiais pertencentes à rede; decorrente 
de acidente, furto, vandalismo; 

 Serviços diversos em consequência de acidente, furto, vandalismo, executados em Unidades e/ou Circuitos; Retirada ou reposição de 
luminárias danificadas que não possam ser reformadas; Retirada ou reposição de luminárias danificadas que possam ser reformadas; 

 Reposição de materiais que tenham sido furtados do sistema de iluminação pública (luminárias, braços, reatores, lâm-
padas, reles, ferragens, cabos, etc). Devido a definições orçamentárias, estes serviços de manutenção corretiva deverão ser iden-
tificados, controlados e faturados em separado dos demais serviços executados pela Contratada e de acordo com os itens cons-
tantes na planilha orçamentária. 

 Retirada ou reposição de postes de Iluminação danificados; Retirada ou reposição de braços danificados; 

20. Dos Prazos para a Execução dos Serviços de Manutenção. 

As condições de execução e os serviços executados pela Contratada serão vistoriados continuamente pelo SEIDUR e/ou seus prepostos, a 

seu critério, durante a vigência do contrato, mas não eximirão a responsabilidade única da CONTRATADA sobre os serviços executados, bem como a 

qualidade dos materiais aplicados, mesmo que os serviços já tenham sido pagos. Para os Serviços de Manutenção, a Contratada deverá obedecer aos 

seguintes prazos máximos: Conserto em até 03 (três) dias a partir do recebimento do protocolo da contratada, para executar os “Serviços de Rotina”, 

com o lançamento imediato no sistema informatizado tão logo seja recebida a reclamação pela CONTRATADA, podendo ainda a SEIDUR solicitar 

atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas em até 10% (dez por cento) dos protocolos recebidos diariamente. Sendo que estes prazos inicialmente 

previstos, a CONTRATADA deverá envidar esforços de maneira permanente e diária para que sejam reduzidos continuamente ao longo do período 

contratual. 

21. Intervenções e correções das instalações. 
A CONTRATADA deverá corrigir os defeitos de acordo com os prazos fixados contratualmente, exceto quando da ocorrência de situações 

excepcionais de Força Maior. No que se refere a essas situações de Força Maior, que ocasione serviços, a CONTRATADA deverá informar a 

ADMINISTRAÇÃO por escrito, solicitando avaliar o valor dos trabalhos a serem efetuados e apresentar o orçamento com suas composições detalhadas, para 

a execução das intervenções que se fizerem necessárias, com as devidas justificativas, procedendo a intervenção após a aprovação do mesmo pelo 

MUNICÍPIO, desde que previamente aceitas pelo MUNICIPIO. 

 

22. Elaboração de Boletim de Ocorrência Policial. 
A Contratada, no decorrer de seus serviços, quando constatar a ocorrência de acidente, vandalismo, furto ou outros danos causados por terceiros na 

Rede e/ou componentes de Iluminação Pública, deverá comunicar a SEIDUR no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a data da 

constatação, devendo também programar os reparos requeridos em um prazo não superior a 5 (cinco) dias após a data da autorização da SEIDUR, 

devendo colher os dados necessários e se necessário efetuar o registro fotográfico necessário para que a SEIDUR possa ajudar na identificação do 

eventual causador destes danos. Para tanto, a Contratada deverá providenciar, junto aos órgãos policiais competentes, o correspondente Boletim de 

Ocorrência Policial, no prazo máximo de 03 (três) dias após a data da constatação, devendo ser encaminhada cópia do BO para a SEIDUR. Antes do 
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serviço ser executado deverá ter a autorização especifica da SEIDUR para os consertos devidos. A Contratada deverá envidar esforços junto aos órgãos 

de segurança pública para a identificação e da tomada de providências legais de ressarcimento junto ao eventual causador destes estragos. 

Na medição/faturamento destes serviços, deverão ser apresentados e anexadas as cópias dos Boletins Policiais de Ocorrências registrados no 

período de referência, acompanhados de relação detalhada de locais, materiais e quantidades envolvidas furtados e dos reinstalados, descrição e 

devem ser efetuadas medições/faturamento separados dos outros serviços executados pela CONTRATADA, e listados em modelo de relatório a ser 

ajustado entre as partes, os números de protocolos associados; número do B.O., datas de constatação, do registro do B.O. e data de execução 

dos serviços recompondo o sistema. 

23. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS: ADMINISTRAÇÃO, EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO, 

CONTROLES E MATERIAIS RETIRADOS DE CAMPO. 

23.1MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 

23.1.1Fornecimento de materiais: 

Todos os materiais principais e os complementares necessários à execução dos serviços objeto do presente Memorial Descritivo, serão 

fornecidos pela Contratada, devendo já estar incluso nos preços unitários propostos pela CONTRATADA, inclusive os de uso corrente tais como: 

lâmpadas, reatores, relés, etc... Todos os materiais deverão ser fornecidos no mínimo dentro das especificações técnicas, associadas às normas e 

legislações que versam sobre o assunto de materiais. Deverá ser implantado um sistema de gestão de materiais, abrangendo dimensionamento e 

controle de estoque e suprimento, estoque mínimo, estoque normal, etc., controle da movimentação, controle e segregação de materiais retirados do Parque 

de Iluminação Pública, controle e destinação de materiais perigosos ao meio ambiente, como o objetivo de evitar que o serviço  deixe de ser prestado por falta 

de materiais, bem como, que seja garantido o zelo pelo patrimônio público. 

23.1.2 Documentos e Amostras: 

Toda a documentação solicitada nas etapas de Inspeção e Liberação, uma cópia fará parte do acervo da SEIDUR, de forma a garantir nas 

fiscalizações dos serviços, a origem, a rastreabilidade e o controle da qualidade. A qualquer momento a SEIDUR poderá requisitar amostras dos produtos 

para a realização de ensaios para controle da qualidade em Laboratórios Oficiais autorizados pelo INMETRO. 

23.1.3 Liberação: 

Realizada a inspeção do material adquirido pela contratada e sendo o mesmo aprovado, será emitido pela Secretaria de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano - SEIDUR o “Termo de Aceitação Qualitativa” – TAQ do material, ficando liberada a sua utilização na Rede de Iluminação 

Pública e outros serviços. Após a liberação, a Contratada deverá enviar a Secretaria Municipal de Urbanismo- SEIDUR, num prazo máximo de 10 (DEZ) 

dias corridos a contar da data da emissão do “Termo de Aceitação Qualitativa”, cópia da nota fiscal emitida pelo fabricante/fornecedor. Deverá 

obrigatoriamente constar nesta Nota Fiscal, escrito de maneira manual em carimbo padronizado, o número do pedido de compra, o número do “Termo de 

Aceitação Qualitativa” e o estoque atualizado com a incorporação do material adquirido, no almoxarifado Caso o material seja reprovado, o mesmo 

deverá ser descaracterizado ou inutilizado ou devolvido ao fabricante pela CONTRATADA, total ou parcialmente, de forma a não serem utilizados e nem 

reaproveitado na Rede de Iluminação Pública do Município, sempre na presença e sob coordenação do FISCAL da SEIDUR. 

23.1.4 Movimentação de Materiais: 

Toda a movimentação de materiais externa e interna, decorrente dos Serviços originados desta contratação, ocorrerá às expensas da 

CONTRATADA, devendo estes custos estarem inclusos nos preços unitários propostos dos serviços, e sem novo ônus para a CONTRATANTE. Para tanto, 

a Contratada deverá dispor de pessoal qualificado, equipamentos e veículos apropriados para esta movimentação dentro das modernas técnicas existentes 

no mercado. 

23.2 Controle de Estoques dos Almoxarifados: 
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O controle dos materiais deverá ser efetuado através de acompanhamento do estoque existente, nível de estoque mínimo para 02 meses, nível de 

estoque de ressuprimento, etc.., e contendo as movimentações relativas às entradas e saídas de cada tipo de material, sejam novos, sejam reutilizáveis, 

e para alienações. 

A Contratada deverá manter todos os materiais, novos ou retirados das redes, armazenados sob sua responsabilidade, com a ficha de 

prateleira de cada tipo de material se for o caso, devidamente identificada “Prefeitura Municipal de Marituba- PMM”, relativa ao NOME, quantidades e 

respectivo “CÓDIGO SUPRIMENTO” – Número do Código de Material do Suprimento adotado pela CONTRATADA, a descrição resumida dos materiais, 

bem como o seu registro acumulativo da movimentação de entrada e saída dos materiais, números dos documentos que originaram a 

movimentação, a quantidade, data de movimentação, e demais dados existentes no sistema informatizado utilizado. 

A fiscalização do controle dos materiais, nos locais de armazenagem, será feita pela SEIDUR, por seus servidores ou seus prepostos, sem a 

necessidade de aviso prévio, mas sempre acompanhada de um empregado da CONTRATADA, o qual deverá prestar os devidos assessoramento 

esclarecendo eventuais dúvidas que ocorram. 

A Contratada deverá disponibilizar na sala de acomodação destinada à fiscalização da SEIDUR, mesa, cadeira, telefone fixo e um computador 

com impressora e na área não coberta das instalações de um espaço destinado ao estacionamento de veículo da SEIDUR. 

 

24. Adequação e Dimensionamento dos Estoques: 
A Contratada deverá ser a única responsável pelo dimensionamento correto dos estoques. Do Estoque Mínimo, do Estoque normal e dos prazos 

de armazenagem de materiais e equipamentos, para suprir a demanda dos serviços sem que haja faltas de materiais prejudicando o andamento dos 
serviços e/ou excessos de quantidade. 

A Contratada deverá apresentar a SEIDUR em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, como forma de uma proposta a ser analisada, 

aprovada ou não pela SEIDUR, a relação dos estoques mínimos (uso para 30 dias) dos materiais por tipo e capacidade, a serem aplicados na execução dos 

serviços no mínimo dos materiais a seguir: 1- Lâmpadas, 2- Braços, 3- Relés, 4- Reatores, 5- Luminárias, 6- Cabos, 7- Conectores, 8- Fitas Isolantes, 

9- Ferragens galvanizadas, 10- Capacitores, 11- Ignitores, 12- Fios e Cabos elétricos, devendo ser separados e classificados em MATERIAIS 

MANUTENÇÃO e MATERIAIS REFORMAS/MELHORIAS/EFICIENTIZAÇÃO, podendo a SEIDUR sugerir alterações nas quantidades 

apresentadas. 

Os quantitativos acima referenciados deverão ser ajustados de comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA trimestralmente, em 

função do real consumo dos materiais nos meses dos trimestres anteriores e da programação prévia dos serviços para o trimestre seguinte, de modo que 

não haja falta de materiais e ou excesso de materiais nos almoxarifados. 

Até o dia 10 do mês subsequente, a Contratada deverá enviar a SEIDUR relatório impresso da movimentação, saldos e quantitativos dos 

materiais estocados (segregados em novos, reuso e para alienação) no último dia do mês anterior, bem como suas movimentações (retirada, adição e saldo) 

no mês anterior (de 01 ao último dia do mês: dia 30 ou 31), conforme modelo de planilhas a serem ajustadas entre as Partes. 

24.1 Seguro de Materiais: 

A partir do momento que os materiais estiverem em trânsito para a Contratada, e também nos casos em que já esteja no poder da Contratada, sejam 

novos e/ou os retirados, esta será a única responsável pelos mesmos, devendo, às suas expensas, quando julgar necessário segurá-los contra todos os 

riscos, e sem novo ônus para a CONTRATANTE. 

O seguro se ocorrer, deverá cobrir todo o material e/ou parte dos materiais em posse da Contratada, referentes à: roubo, furto, vandalismo, 

incêndio, manuseio e armazenamento inadequados, ou outras situações que venham a provocar danos a estes materiais, sejam novos e/ou os 

retirados. 

Todo material ou equipamento retirado do sistema de IP do município de MARITUBA-PA, em decorrência da execução da manutenção (Garantia 

ao Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública), de reforma, de melhoria, deverão serem alvos de um pré tratamento/limpeza, desmontagem, de 
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testes e triagem, classificando-os em materiais para reuso e materiais com destino a alienação, serem embalados adequadamente de acordo com 

modernas técnicas adotadas atualmente, quando for material destinado a reuso, com devido registros e armazenamento, devendo estes custos já 

estarem inseridos nos preços unitários de cada item da planilha orçamentária. 

No caso dos materiais destinados a alienação, deverá ser desmontada, separados por tipo de materiais (luminárias, braços, reatores, lâmpadas, 

etc.,), e dados os tratamentos adequados de acordo com a legislação em vigor e as normas da ADMINISTRAÇÃO, para serem utilizados em alienações e 

leilões públicos, fazendo- se cumprir as exigências legais da legislação ambiental vigente, devendo estes custos já estar inseridos nos preços unitários de 

cada item da planilha orçamentária. Podendo ser reutilizadas as embalagens dos materiais novos aplicados e que estejam vazias, para a guarda dos 

materiais a serem reutilizados, mas nas embalagens reutilizadas deve ser aposto pelo lado de fora da mesma, a identificação do que contém a embalagem, 

capacidade, tipo, potência, ano de fabricação e outros dados que sejam necessários. 

Os materiais para alienação ficarão depositados em local próprio da CONTRATADA, até que a SEIDUR, indique a destinação final dos mesmos, não 
devendo ultrapassar o intervalo de 180 (cento e oitenta) dias entre as datas intervalares das ações de alienações pela SEIDUR. 

24.2 Materiais Sucata: 
 Da definição: Equipamento/material retirado do sistema de IP que não se apresente em bom estado de conservação, não garanta a excelên-

cia técnica e/ou estética em novo local da sua aplicação e/ou não esteja de acordo com as especificações técnicas mínimas dispostas neste processo e/ou das 

normas vigentes e/ou não tenha sido aprovado nos testes realizados. Podendo ser alienados e/ou usados dentro dos Programas Sociais mantidos pela 

Prefeitura Municipal de Marituba. 

 Do tratamento: Toda material sucata deverá ser triada, desmontada e classificada por tipo de matéria prima: Alumínio, Ferro, Cobre, Vidro, 

Plástico. Após classificação, a sucata deverá ser prensada, pesada, armazenada por tipo de materiais e devidamente registrada. A CONTRATADA emitirá re-

latório mensal e entregará o relatório até o dia 10 de cada mês ao município, informando quantitativo do material separado do mês em referência e do acumula-

do até mês de referência, disponível em kg x unidades retiradas, para ser leiloado e/ou descartado. Todo o trâmite administrativo para condução do processo 

de leilão dos materiais sucata de propriedade do município será conduzido pelo Departamento da Prefeitura responsável pela Baixa e Leilões do Patrimônio 

Inservível da Prefeitura. As lâmpadas queimadas deverão ser encaminhadas para descontaminação e destinação final pela CONTRATADA, fazendo-se 

cumprir todas as exigências legais da legislação ambiental vigente. Para as demais sucatas, que não necessitam de descontaminação, fica a CONTRATA-

DA responsável somente pela segregação, embalamento, pela guarda, armazenamento e entrega dos materiais ao arrematante, com acompanhamento e 

atesto de preposto da Prefeitura responsável pela Baixa e Leilões do Patrimônio Inservível da municipalidade. 

24.3 Geral da Triagem de Materiais e Destinação Final: 
Os materiais retirados da rede de Iluminação Pública pela Contratada, após a triagem, classificação, embalada e acondicionamentos corretos, 

deverão ser transportados pela Contratada para os almoxarifados da CONTRATADA e ou outro local que a CONTRATANTE assim designar, caso 

necessário. As devoluções de materiais à SEIDUR, a pedido da SEIDUR quando houver, deverão ser acompanhadas da documentação legal pertinente, 

sendo que as guias de entrega deverão ser assinadas e carimbadas em campo próprio por empregado da CONTRATADA e de funcionários da SEIDUR. 

Os serviços de movimentação de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais nos almoxarifados da Contratada, e com destino aos 

locais dos serviços, e respectivas devoluções de materiais retirados dos locais, observadas as datas e locais programados, serão de responsabilidade 

única da Contratada.  

 

25 - SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO. 
Os serviços de eficientização são os serviços programados e executados, contemplando serviços que resultem em redução de consumo de 

energia elétrica. Deverão ser executados, de forma programada, mediante solicitação da SEIDUR através de Ordens de Serviço especificas. Os 

trabalhos de eficientização serão executados em regime de empreitada integral, cabendo à CONTRATADA realizar os serviços relativos à 
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eficientização do Sistema de Iluminação Pública da PREFEITURA, atendendo todas as exigências requeridas escopo dos Programas de Eficiência 

Energética existentes no Brasil, sob as diretrizes básicas dos seguintes critérios e procedimentos mínimos: 

a) O preço final de cada serviço será obtido pelo somatório dos produtos do preço unitário de cada atividade pelo número de vezes que esta 

será executada no respectivo empreendimento. 

b) Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da Fiscalização da PREFEITURA, este formalizará seu in-

teresse, autorizando o início da execução dos serviços. 

c) O trabalho será objeto de análise e passível de veto pela ADMINISTRAÇÃO, para o que a Fiscalização deverá ter acesso ao mesmo, ob-

servando os aspectos urbanísticos determinados pelos demais Órgãos do Poder Público e Legislações aplicáveis. A análise da Fiscalização não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade, que é só dela, para que sejam atingidos os índices mínimos de qualidade predeterminados neste Memorial. 

d) O trabalho deverá atender também os seguintes requisitos técnicos mínimos: 
e) Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 
f) Reutilizar apenas materiais e equipamentos em condições de uso, eficientes e que não comprometam a estética urbanística do logradou-

ro; 

g) Revisar e/ou substituir as conexões com a rede elétrica; 
h) A PREFEITURA se reserva ao direito de recusar qualquer tipo de material ou equipamento que não atendam as especificações definidas nos 

itens anteriores e/ou da ABNT, sem que com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido neste Contrato; 

i) Na hipótese excepcional em que o fornecimento de materiais ou equipamentos seja realizado pela ADMI- NISTRAÇÃO é direito da CON-

TRATADA recusar aqueles que não atendam as especificações definidas nos itens anteriores, cumprindo a ADMINISTRAÇÃO promover a sua substituição 

ou alterar a execução dos serviços para o regime de empreitada integral (turn key), com a revisão e a adequação do correspondente orçamento. 

I. Para evitar essa situação a ADMINISTRAÇÃO poderá, nas inspeções de recebimento dos materiais e equipamentos adquiridos, utilizar-se 

dos serviços de engenharia da CONTRATADA e/ou prepostos da CONTRATANTE. 

II.        Após a CONTRATADA proceder a implantação dos serviços relativos à eficientização e antes mesmo da sua inauguração, serão realiza-

das conjuntamente pelas equipes da CONTRATADA e Fiscalização da PREFEITURA, as medições dos índices de iluminância médio e uniformidade mé-

dia/mínima da iluminação, conforme orientação da Norma ABNT NBR- 5111, de modo a comprovar o atendimento das condições estabelecidas, com a 

emissão e entrega dos devidos relatórios técnicos. 

j) A CONTRATADA é a única responsável pelos serviços de atendimento aos níveis de iluminância médio e uniformidade média /mínima da ilu-

minação, conforme estabelecido pela Norma ABNT/NBR-5111 estando obrigada a revisar todo o trabalho realizado de modo a atingi-los e a refazer, se para 

tanto for necessário, toda a implantação, sem nenhum novo ônus para a ADMINISTRAÇÃO. 

k) Como primeiro serviço de eficientização a ser estudado pela CONTRATADA para ser ou não realizada, será a substituição das lâmpadas 

tipo: incandescentes, fluorescentes, mistas e vapor mercúrio ainda instaladas no Sistema de Iluminação Pública do Município de Marituba – PA por sistemas 

mais eficientes correspondentes a iluminância requerida para o local e/ou aplicação, sem comprometer a estética urbanística do logradouro. 

Devido a definições orçamentárias, estes serviços de Eficientização deverão ser identificados, controlados e faturados em separado dos demais 

serviços executados pela Contratada. 

 

26. SERVIÇOS DE REFORMAS E/OU DE MELHORAMENTOS. 
26.1 Os serviços de reforma e melhorias: 

São os serviços de substituição que alterem as configurações originais dos elementos da Rede de Iluminação Pública e podem ser 

classificados basicamente como abaixo elencados. 

Deverão ser executados, de forma programada, mediante solicitação da SEIDUR através de Ordens de Serviço especificas, tais como: 



 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

a) Retirada ou instalação de elementos dos Circuitos de Iluminação Pública por outra tecnologia e/ou outra configuração de montagem dife-
rente e/ou potência diferente; 

b) Retirada ou instalação de Unidade de Iluminação Pública existente ou de seus elementos por outra tecnologia e/ou outra configuração de 

montagem e/ou potência diferente; 

c) O faturamento de qualquer serviço deverá estar acompanhado também de todos os documentos do serviço. 

Estes serviços podem ser pontuais ou definidos por lotes. Devido a definições orçamentárias, estes serviços de Reforma e Remodelação 
deverão ser identificados, controlados e faturados em separado dos demais serviços executados pela Contratada. 

 
27. Formas, Controles e Apresentação dos Serviços: 

27.1.1 O controle dos serviços deverá ser disponibilizado para o Município, em forma de consulta, e posterior- mente se forem executados, for 

entregue em arquivo digital atualizados, no formato digital editável e em formado PDF arquivo digital, e duas cópias impressas para o Município, devida-

mente identificadas e classificadas adequadamente de acordo com as normatizações adotadas; 

27.1.2 Cada serviço deverá ter um sequencial numérico único/ano, sem que haja repetições destes números; 
27.1.3 Os trabalhos (desenhos, relações de materiais, preços, etc...) deverão ser apresentados de acordo com as Especificações Técnica, as 

normas da ABNT, as normas da Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Pará S.A., (CELPA) e legislações correlatas; 

27.1.4 Os serviços devem utilizar materiais de ótima qualidade, dos ferramentais adequados, dos equipamentos adequados, dos veículos ade-

quados e adaptados para os serviços; das boas técnicas e da ótima qualidade da mão de obra treinada e qualificada de acordo com a legislação em vigor e para 

a perfeita execução dos serviços, dentro de prazos que respeitem criteriosamente o cronograma de execução de cada serviço nos prazos que forem aprova-

dos e autorizados as suas execuções pela SEIDUR e da efetiva entrega mensal de cada serviço solicitado, nas datas estipuladas por ocasião de cada emis-

são da ordem de serviço; 

27.1.5 Os relatórios, especificações, relação de materiais a serem aplicados e a relação dos materiais a serem retirados (com destino a reapli-

cação e a alienação), levantamento fotográfico e orçamentos deverão ser elaborados com o uso de processador de texto e planilhas eletrônicas em formatos 

compatíveis com MS Office 2010 ou similar, nas extensões doc.xls, mpp, pdf, sendo que os arquivos deverão estar em formato dwg; 

27.1.6 Todos os documentos deverão ser emitidos inicialmente em caráter preliminar para análise e comentários da SEIDUR, e depois de aprova-

dos pela SEIDUR deve ser emitido em caráter definitivo, devendo ser anexado o cronograma físico financeiro proposto de execução pela licitante vence-

dora, para análise e aprovação ou não da SEIDUR; 

27.1.7 Quando ocorrer a necessidade de execução de algum serviço/material que não esteja contemplado na planilha de preços de referência 

contratada, a licitante deverá apresentar uma nova Composição de Preços (CPU) proposta pela mesma, utilizando como parâmetro, de preferência uma plani-

lha já existente no contrato de serviço/material semelhante, substituindo os preços dos materiais existentes pelos novos materiais. Sendo que deverá também 

ser anexado a CPU, cópias de no mínimo três propostas de venda de fabricantes dos materiais que se pretende utilizar, para análise e decisão de aprovação 

ou não pela SEI- DUR. Devendo ser efetuado termo aditivo contratual devido e ser apresentado preços já praticados no mercado com as respectivas fontes 

de origem (SINAPI, SEOP e/ou contratos ativos semelhantes com outras Prefeituras do Brasil); 

27.2 Dos Prazos para os Serviços: 

Sendo recomendado que tão logo a contratada termine os serviços, as minutas de documentações sejam entregues a SEIDUR na mesma semana 

que tenham sido terminados, para que se possa antecipar a fiscalização em campo do serviço executado, independente do prazo máximo limite para suas 

apresentações para efeito de pagamento. 

27.2.1 A SEIDUR terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias a partir da data de apresentação pela Contratada das documentações para a 

vistoria em campo e emissão do aceite ou não dos serviços. 
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27.2.2 A SEIDUR terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de apresentação pela Contratada da medição 

acompanhada de todos os seus anexos, para a análise final e a referida aprovação ou não da medição apresentada, e somente após aprovada pela fiscali-

zação sem pendências, é que a CONTRATADA poderá emitir os faturamentos/notas fiscais devidos para cada tipo de serviço contratado. 

 

28. REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES. 
Caberá à CONTRATADA realizar o remanejamento de instalações do Sistema de Iluminação Pública do MUNICIPIO, quando do surgimento de 

necessidades emergentes ou para elidir interferências, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos mínimos: 
a) O preço final de cada serviço será obtido pelo somatório dos produtos do preço unitário de cada atividade de pelo número de vezes que es-

ta será executada no respectivo empreendimento; 

b) Após aceitação por parte da Fiscalização do MUNICÍPIO do orçamento apresentado pela CONTRATADA, havendo confirmação do interes-
se da SEIDUR em executar os serviços, formalizará seu interesse, autorizando o início da execução dos serviços de remanejamento. 

 
29.   ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

A SEIDUR manterá, para a fiscalização dos serviços contratados, engenheiros, tecnólogos e eletricistas credenciados sejam do quadro próprio e/ou 
terceirizados, junto à contratada, com autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer orientação geral, controles e fiscalização dos serviços. 

Todos os serviços executados serão sujeitos à fiscalização por parte dos fiscais da CONTRATADA e dos fiscais da SEIDUR e/ou prepostos, e a 
Contratada é obrigada a permitir o acesso irrestrito às dependências onde se desenvolvem os serviços do presente contrato bem como acesso aos 
documentos dos serviços e controles. 

Após a comunicação da execução e do término de cada serviço, os mesmos serão conferidos para aceitação, podendo a SEIDUR rejeitá-los 
no todo ou em parte em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem novo ônus para a CONTRATANTE. 

Nos itens a seguir, estão definidos os critérios mínimos de acompanhamento e avaliação dos serviços contratados, de modo a permitir o 
MUNICÍPIO verificar os resultados obtidos quanto à qualidade e quantidades dos serviços e do gerenciamento do Parque de Iluminação Pública, se está 
sendo atendido o determinado na Especificação Técnica, nas normas da ABNT, nas normas da CELPA, e legislações aplicáveis. Cada critério tem uma 
definição, um modo e uma periodicidade de cálculo definidos nos itens. Em caso de reincidência nas fiscalizações seguintes, em áreas diferentes da 
anteriormente fiscalizada, em um ou mais de um critério (s), o item de controle será duplicado na primeira reincidência, na terceira reincidência  
será triplicado e assim sucessivamente. 

1) Critério da Qualidade do Serviço: 

Esse critério comporta seis aspectos principais: 

a) A qualidade da manutenção; 

b) A qualidade da continuidade da iluminação; 

c) A qualidade da operação - intervenção na rede de iluminação; 

d) A qualidade dos serviços e orçamentos; 

e) A qualidade dos serviços efetivamente executados; 

f) A qualidade do atendimento as demandas oriundas da SEIDUR. 

2) Critério da Qualidade da Manutenção: 

A avaliação da qualidade da manutenção tem como objetivo verificar se a limpeza e o atendimento aos pontos de luz estão sendo efetuados em 

concordância com o determinado. Os pontos de controle serão relativos a: limpeza do refletor e/ou da luminária; estado das luminárias em operação e 

sem que estejam faltando peças/componentes da luminária; da lâmpada: acesa ou apagada; a instalação correta do relé, do reator, do cabo elétrico 

dentro dos braços das luminárias; de braços tortos e/ou avariados e/ou fora dos ângulos; de postes com anomalias instalados nas praças; da 

necessidade ou não de podagem no ponto; de luminária faltante em ponto que tenha registrado que já tivesse luminária no local anteriormente; e outros itens 
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assemelhados; A avaliação da qualidade da manutenção será realizada conjuntamente por prepostos da CONTRATADA e da CONTRATANTE no mínimo 

uma vez por semana, durante o dia, em uma amostra de pontos contínuos, que deverá ser projetado estatisticamente para um universo de 10.393 (dez mil 

trezentos e noventa e três) pontos luminosos localizados em áreas adjacentes, escolhidas pela Fiscalização do MUNICÍPIO. Os resultados apurados 

na avaliação serão objeto de um relatório assinado pelas Partes, onde serão registrados o número de luminárias sujas, número de luminárias com defeitos, de 

lâmpadas encontradas acesas durante o dia, instalação incorreta de relé, instalação incorreta do reator, da instalação incorreta de cabo elétrico (esteja por 

fora do braço da luminária), de luminária faltante em ponto de IP, com seus respectivos dados de localização, tipo, etc. e que não tenham sido 

causados por motivos de Força Maior previstos na legislação As inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma área para efeito 

de apuração de índices, mas devem ser feitas novas inspeções para atestarem se foram ou não executados os serviços corretivos necessários nos 

pontos encontrado anormais, a menos que seja de repetição em área onde não ocorreu aprovação da manutenção, em todos os critérios, na vez 

anterior; A recusa da Contratada e/ou a sua falta em apresentar-se o dia e horário acordados para realizar ou participar das inspeções, implicará na 

aplicação de multa pecuniária mensal por cada recusa ocorrida. 

A Contratada terá até 24 (vinte e quatro) horas, após a data da entrega do relatório conjunto de fiscalização, para apresentar eventual 

pedido de desconsideração do conjunto das lâmpadas da amostra, devidamente justificado, que poderá ser ou não aceito pela CONTRATANTE. 

A Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas, após a data da entrega do relatório conjunto de fiscalização, para normalizar os pontos 

encontrados com deficiências. 

O Percentual semestral total de pontos apagados acumulados em 06 (seis) meses será calculado através da média aritmética de todos os resultados 

das fiscalizações efetuadas neste intervalo de 06 (seis) meses anteriores nas inspeções realizadas ao longo do período a ser considerado. 

a) A qualidade da manutenção é medida conforme a tabela abaixo: 
 

Critérios 
Item de controle 

(máximo aceitável) 

1- Número máximo de luminárias encontradas 

Defeituosas em algum de seus componentes 
2% do total da amostra 

2- Números máximos de lâmpadas encontradas 

Acesas durante o dia 
2% do total da amostra 

3- Números máximo de pontos encontrados prejudicados por vegetação 

(havendo dúvidas por algumas das partes, deve ser efetuada fiscalização 

noturna no ponto referido) 

 
 

7% do total da amostra 

4- Material aplicado em campo de baixa qualidade, sem Cumprir com o 

determinado no processo Licitatório. 

 
0% do total da amostra 

5- Materiais instalados erroneamente (relé, reator, cabos elétricos, etc.) 
2% do total da amostra 

 

3) Qualidade da Continuidade da Iluminação: 
A Avaliação da qualidade da continuidade será realizada conjuntamente por prepostos da CONTRATADA e da CONTRATANTE no mínimo uma vez 

por semana, durante a noite no horário entre 19:00 hs e 22:00 hs, em uma amostra de pontos contínuos, que deverá ser projetado estatisticamente para um 
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universo de 10.393 (dez mil trezentos e noventa e três) pontos, escolhidas pela Fiscalização do MUNICÍPIO. Os resultados apurados na avaliação 

serão objeto de um relatório assinado pelas Partes, onde será registrados o número de pontos luminosos / lâmpadas apagadas e / ou faltantes durante a 

noite, com seus respectivos dados de localização, tipo, etc e que não tenham sido causados por motivos de por Força Maior previstos na legislação. As 

inspeções não deverão ser realizadas duas vezes consecutivas na mesma área para efeito de apuração de índices, mas devem ser feitas novas inspeções 

para atestarem se foram ou não executados os serviços corretivos necessários, a menos que seja de repetição em área onde não ocorreu aprovação da 

manutenção, em todos os critérios, na vez anterior. A recusa da Contratada e/ou a sua falta em apresentar-se o dia e horário acordados para realizar 

ou participar das inspeções, implicará na aplicação de multa pecuniária mensal por cada recusa ocorrida. 

A Contratada terá até 24 (vinte e quatro) horas, após a data da entrega do relatório conjunto de fiscalização, para apresentar eventual 

pedido de desconsideração do conjunto das lâmpadas da amostra, devidamente justificado, que poderá ser ou não aceito pela CONTRATANTE. 

A Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas, após a data da entrega do relatório conjunto de fiscalização, para normalizar os pontos 

encontrados com deficiências. 

a) O Percentual total de pontos apagados acumulados em 12 meses será calculado através da média aritmética de todos os resultados das fiscali-

zações efetuadas no intervalo de 12 (doze) meses anteriores das inspeções realizadas ao longo deste período. 

b) A qualidade da continuidade da iluminação é medida conforme a tabela abaixo: 

 

Critério Item de controle (máximo 
aceitável) 

1- Pontos apagados à noite no mesmo 

logradouro/rua/avenida simultaneamente 

3 % do total da amostra 

2- Pontos apagados à noite em locais 

diferentes 

3% do total da amostra 

3- Número máximo de lâmpadas com nível de 

iluminância menor ou igual a 50%, decorridos os 

doze meses iniciais do contrato. 

 
16,67%(da amostra bimestralmente). 10,00% 

(anualmente) 

4- Número máximo de lâmpadas com nível de 

iluminância menor ou igual a 

50% no segundo ano contratual 

16,67%(da amostra bimestralmente) 10,00% 

(anualmente) 

 

Qualidade da Operação da Iluminação - Intervenção na Rede de Iluminação: 

A avaliação da qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação diz respeito aos prazos de intervenção em relação aos tipos de panes possíveis 
verificados no sistema de acompanhamento diário de manutenção. 

 
c) A qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação é medida conforme a tabela que se segue: 
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Tipos de Pane 

Item de Controle: 

Solução da anormalidade (após recepção da reclamação no 

CCC), prazo máximo aceitável entre a data de recebimento da 

reclamação na 

CONTRATADA e a data de solução. 

1- Dois pontos luminosos ou mais, apagados a noite ou 

acesos de dia num mesmo logradouro urbano. 

 
24 horas em 95% dos chamados 

2- Um ponto luminoso, apagado a noite ou aceso de dia 
num mesmo logradouro urbano. 

 
72 horas em 95% dos chamados 

 
d) Pane Geral ou Setorial: 

É aquela causada pela falta de energia por parte da Concessionária. Nesse caso a CONTRATADA identifica o problema e, de imediato, 

deve acionar a CONCESSIONÁRIA abrindo reclamação pelo sistema 0800 da Concessionária, e devendo anotar o número do protocolo aberto pelo 

sistema 0800 da Concessionária. Esse tipo de pane não tem prazo preestabelecido para correção por parte de CONTRATADA, uma vez que independe 

da sua ação direta e sim da Concessionária. Enquadra-se neste caso as panes causadas por roubo de cabos na rede de distribuição da Concessionária. No 

caso de rede do MUNICÍPIO a correção deverá ser feita pela CONTRATADA em caráter de urgência para, posteriormente, apresentar o orçamento 

acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial. 

4) Qualidade do Atendimento: 
 

Critério 
Item de controle (intervalo máximo 

aceitável) 

Tempo médio de atendimento mensal às 
reclamações por telefone 48 horas 

Tempo médio de atendimento mensal às 

reclamações geradas por outras fontes de 

reclamações 

 
72 horas 

 

5) Considerações Específicas: 
a) Em quaisquer dos casos estabelecidos nos subitens anteriores, se o conserto exigir a intervenção de manutenção pesada, fazendo com que 

os prazos correspondentes sejam ultrapassados, a CONTRATADA deverá informar o mais rapidamente possível esse fato à Fiscalização, apresentando a 

programação da correspondente correção, que, de qualquer forma, não poderá estender o prazo original em mais de 144 horas. 

 

30. PENALIDADES POR VIOLAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE; DESCUMPRIMENTOSDETERMOS 

CONTRATUAIS E LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS. 

Sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, serão aplicadas também à CONTRATADA as multas 

por violação dos índices de qualidade; de índices de continuidade, descumprimento de termos contratuais e legislações trabalhistas que poderão 

ser previstas no contrato, ou mesmo de acordo com as normas vigentes. 
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31. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES. 

A transferência da responsabilidade pelas instalações do Sistema de Iluminação Pública para a 
CONTRATADA será realizada em conformidade com os critérios a seguir: 
31.1 Definição das Instalações: 
As instalações, objeto desse contrato, estão sendo definidas da seguinte maneira: 

31.1.1 Todos os pontos luminosos; 
31.1.2 Todas as luminárias; 
31.1.3 Todos os suportes e braços metálicos; 
31.1.4 Todos os armários e/ou chaves magnéticas de comando; 
31.1.5 Todos os cabos e redes elétricas; 
31.1.6 Limites de redes de iluminação pública de propriedade da Prefeitura e de redes de distribuição pública de energia elétrica da CELPA; 

31.1.7 Postes exclusivos de Sistemas de Iluminação Pública. 
 
32. PARQUE EXISTENTE. 

A CONTRATADA receberá todas as instalações do parque no início da contratação, assumindo a responsabilidade sobre essas 

instalações, e as atividades devem ser contínuas e permanentes na operação e manutenção, conforme previstas na Especificação Técnica, no Termo de 

Referência e seus anexos e no Contrato. 

Após o inventário e do recadastramento realizado, será emitido pela CONTRATADA o Termo de Recebimento Definitivo das instalações 

do Sistema de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, assinado por ambas as Partes contratantes. 

 

33. NOVAS INSTALAÇÕES: 
É de responsabilidade de a CONTRATADA assumir o controle, a operação, a manutenção redes de iluminação públicas já existentes, bem 

como assumir as das novas instalações realizadas durante a vigência deste Contrato. Essas instalações correspondem às reformas/melhoramentos 

definidos na Especificação Técnica, do Termo de Referência e seus anexos e do Contrato. Cada serviço será objeto de emissão individual de Termo de 

Contabilização do Sistema de Iluminação Pública a ser emitido pela CONTRATADA. 

 

34. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
34.1 Além das obrigações descritas na Especificação Técnica, no Termo de Referência e seus anexos, no Contrato e das Legislações 

em vigor, são ainda obrigações da CONTRATADA: 

34.1.1 Manter registro em meio magnético indicando com precisão, os dados completos dos pedidos de intervenção no Sistema de Ilumina-

ção Pública no tocante aos serviços de MANUTENÇÃO/GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

34.1.2 Número do Ponto de IP, e caso não tenha o número do ponto, deve ser fornecido os dados de localização Georeferenciados do ponto 

(latitude e longitude); 

34.1.3 Endereço, rua e número sequencial do registro da pane; 
34.1.4 Data e a hora do pedido de intervenção; 
34.1.5 Data e a hora da realização do conserto; 
34.1.6 Nome da pessoa que recebeu a chamada do reclamante; 
34.1.7 Nome da pessoa que transmitiu a chamada para a área operacional atender; 
34.1.8 Descritivo e quantitativo dos materiais aplicados em cada ponto para a sua normalização e a soma total de cada tipo de materiais utili-
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zados no mês da execução dos serviços; 

34.1.9 Descritivo e quantitativo dos materiais retirados em cada ponto para a sua normalização e a soma total de cada tipo de materiais utilizados 

no mês da execução dos serviços segregados em reutilizáveis e os destinados à alienação. 

34.2 Os dados registrados nesse sistema ficarão permanentemente à disposição da Fiscalização ou Prepostos do MUNICÍPIO, no mínimo pe-

lo período contratual e ao final do contrato deverão ser todos repassados pela CON- TRATADA para a CONTRATANTE sem novo ônus. 

34.3 A CONTRATADA poderá realizar a verificação dos controles a qualquer momento pelo sistema de amostragem. 

34.4 A CONTRATADA deverá buscar ao longo do Contrato, colocar as instalações recebidas por ela, em conformidade com as Normas Técni-

cas vigentes, devendo propor ao MUNICÍPIO um programa de ação para adequação das instalações às normas vigentes. Quando tais ações exigirem melho-

ramentos ou expansão do sistema, com investimentos adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e negociados com a CONTRATAN- 

TE para a sua implantação, sendo necessária a autorização antecipada para a realização destes tipos de serviços. 

34.5 Promove a renovação, modernização e a permanente operação e a manutenção dos equipamentos integrantes do Sistema de Ilumi-

nação Pública do MUNICIPIO. 

34.6 Promover, dentro do processo de operação e manutenção das instalações, abordado nesta Especificação Técnica, a substituição de ma-

teriais e equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas das instalações do Sistema de Iluminação Pública do 

MUNICIPIO, que terceiros, identificados ou não, venham a causar com danos diretos ou indiretos, atos de vandalismo e outros. 

34.7 Realizar, a cada período de 03 (três) meses, após a assinatura do Contrato, auditoria e avaliação do Sistema de Iluminação Pública, 

apresentando por escrito, as considerações que entenderem necessárias visando a as- segurar o seu perfeito funcionamento. 

34.8 Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Sistema de Iluminação Pública do MUNICIPIO, conforme 

estabelecido nesta Especificação Técnica. 

34.9 Manter em elevado nível de cortesia e eficiência o relacionamento permanente com os usuários do Sistema. 
34.10 Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas nesta Especificação Técnica, no Contrato, no Termo de Referên-

cia e seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os compromissos pelos resultados programados em consonância com os custos estimados, respei-

tando as normas legais que regulam sua atuação. 

34.11 A Contratada deverá apresentar mensalmente a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano– 

SEIDUR até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês da execução dos serviços, relatório detalhado em planilha Excel (identificação do ponto), em 

modelo a ser aprovado pela SEIDUR com as situações encontradas pelo serviço de ronda (lâmpada apagada a noite, luminária acesa durante o dia, luminária 

quebrada, etc.) e os respectivos ser- viços de correção realizados, bem como da lista de materiais retirados e os aplicados na recomposição de cada um 

destes pontos encontrados anormais. 

34.12 Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado. 
34.13 Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários. 
34.14 Aceitar as indicações de prioridade por parte do MUNICÍPIO, na execução dos serviços, compatíveis com este documento, no Sistema 

de Iluminação. 

34.15 Assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do Contrato, independentemente da existência de culpa ou dolo por 

parte da CONTRATADA, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do MUNICÍPIO ou da pessoa que sofreu 

o dano. 

34.16 Assegurar ao MUNICÍPIO o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, especialmente no que diz respeito ao 

cumprimento das metas de qualidade no gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto nesta Especificação Técnica, no Contrato, no 

Termo de Referência e seus anexos. 
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34.17 Atender consulta sobre modificações que o MUNICÍPIO pretenda executar nas instalações de iluminação pública, informando se a rea-

lização dessas modificações é compatível com os compromissos assumidos pela CONTRATADA, neste Contrato, quais as eventuais incidências financei-

ras, devidamente justificadas, que resultarão para o MUNICÍPIO, bem como eventuais consequências relativas à aplicação dos dispositivos do presente 

Contrato. 

34.18 Manter prepostos durante as 24 hs do dia, munidos de telefone celular para monitorar os serviços executa- dos pelas equipes de campo, 

bem como para contatar e ou serem contatos com representantes da PREFEITURA quando necessário. 

34.19 Todos os materiais a serem aplicados em todos os Serviços, deverão ser adquiridos de acordo com o estabelecido na Especificação 

Técnica, no Termo de Referência e seus anexos, nas normas da ABNT, e quando necessário devem ser certificados e homologados pelo INMETRO – Ins-

tituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ou laboratórios conveniados/credenciados/acreditados pelo INMETRO, e de preferência que tenham 

selo PROCEL, devendo ser apresentados e anexados cópias das certificações/homologações junto e correspondentes aos materiais contidas na relação 

das notas fiscais de aquisição dos materiais, a serem entregue a SEIDUR toda vez que ocorrer compras de materiais destinadas aos serviços contrata-

dos. 

34.20 É de inteira e total responsabilidade da Contratada o treinamento, a reciclagem do treinamento, a qualificação e certificação dos recur-

sos de mão-de-obra, necessários aos trabalhos para o cumprimento dos prazos e de- mais exigências contidas nesta Especificação Técnica, no Termo de 

Referência de Licitação, dos Anexos, e das Legislações em vigor, ficando sob responsabilidade total da CONTRATADA os respectivos novos aumentos 

dos quantitativos que exigirem aumento do quadro de pessoal permanente ou temporários, de modo que não ocorra atrasos nas datas de execução e tér-

mino das solicitações da SEIDUR, e sem novos ônus para a SEIDUR. 

34.21 Quando a fiscalização constatar que o profissional da Contratada não tem a qualificação necessária, a SEIDUR deverá exigir o trei-

namento, reciclagem e/ou substituição imediata desta mão de obra, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) hs após a Contratada ser notificada, não o fa-

zendo deverá afastar de imediato o em- pregado de suas atividades laborais no contrato. 

34.22 É de responsabilidade também da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares na execução dos trabalhos, das 

condições de segurança e do cumprimento integral da legislação Federal, Estadual e Municipal sobre o assunto, cabendo exclusivamente à Contratada a res-

ponsabilidade por ações trabalhistas, civis, penais, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas/ocorridas por/com seus empregados. 

34.23 A CONTRATADA anualmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término dos mesmos, deverá encaminhar a CONTRA-

TANTE, devidamente identificados, classificados e encadernados cópias do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Progra-

ma de Prevenção de Riscos Ambientais, devendo também ser atendidas no mínimo as DIRETRIZES BÁSICAS DE SEGURANÇA E EXECU-

ÇÃO DO TRABA- LHO abaixo descritas. 

34.24 Destinam-se a inicialmente a instruir a Empresa Contratada da SEIDUR para prestação de serviços objeto do presente Termo de Refe-

rência, em aspectos relacionados a procedimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

34.25 O início das atividades da Empresa Contratada também fica condicionado à recepção prévia e da devida fiscalização pela SEIDUR, para 

o alinhamento e verificação do cumprimento dos seguintes itens, conforme aplicação: 

 
a) Cópias da Documentação (PPRA, PCMSO, PCMAT, CIPA, PGS, ASO, SESMT); 
b) Cópias da Capacitação NR-10, NR- 35, e demais relacionadas às atividades; 

c) Cópias dos Treinamentos em Procedimentos de Trabalho; 
d) Cópias das normas internas e dos procedimentos de trabalho adotados pela Contratada; 
e) Cópias da relação dos Equipamentos de proteção individual e coletivo entregues a cada empregado e a cada veículo através de cautelas 

individuais, que serão utilizados nos serviços. 

f) Cópias da relação dos ferramentais entregues a cada empregado e a cada veículo através das devidas cautelas individuais, que serão 
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utilizados nos serviços; 

g) Cópias dos IPVA atualizado de cada Veículo e dos respectivos planos anual de manutenção e a relação dos mesmos em planilha em for-

mato Excel, a ser acordado o modelo entre as partes. 

35. INTERVENÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO DA CELPA. 

35.1 Quaisquer atividades de intervenção no sistema elétrico da CELPA só podem ser executadas com emissão da P.T – Permissão de Trabalho 

ou O.S – Ordem de Serviço emitido pela CELPA e, nos casos de manobras/operações programadas ou em tempo real, com a devida autorização e comuni-

cação da CELPA, conforme normas e procedimentos da Companhia, sendo considerada falta gravíssima qualquer intervenção sem a autorização da 

CELPA. 

35.2 As intervenções somente poderão ser realizadas por profissionais no mínimo devidamente capacitados, qualificados, habilitados e auto-

rizados no teor da NR e simultaneamente pela CELPA. 

 

36. PLANO DE TRABALHO. 
36.1 Transportes: 
a) Considerando-se que a integridade das viaturas é fator preponderante para assegurar o atendimento dos serviços e indicadores contratados, 

para fins de operacionalização do contrato a contratada deve- rá atender ao quanto disposto nos documentos do processo licitatório. 

b) A contratada deverá assegurar veiculo o reserva para atender o contrato.  

 

37.  HIGIENE DO TRABALHO. 
37.1 Quando cabível, os locais/canteiros de serviços deverão dispor de instalações sanitárias, água potável e condições de conforto para os emprega-

dos observando-se a legislação vigente. 

37.2 Especial atenção deve ser dada pela CONTRATADA à higiene dos escritórios/bases físi-

cas/canteiros/alojamentos/vestiários/refeitórios/banheiros e aos aspectos de Engenharia Sanitária, no desempenho de suas atividades. 

 

38. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE. 
38.1 Em caso de acidentes de qualquer natureza na execução dos serviços com vítimas fatais, a SEIDUR, deverá ser imediatamente avisada 

formalmente em um prazo não superior a 02 (duas) horas após o acidente. 

38.2 O fornecimento de informações sobre os acidentes aos órgãos de divulgação em massa é privativo da SEIDUR. 

 

39. SISTEMAS DE PROTEÇÃO E OBRIGAÇÕES BÁSICAS DOS ENVOLVIDOS COM O TRABALHO. 
a) A CONTRATADA deverá prever a utilização intensiva e respectivos treinamentos e qualificações no uso correto dos equipamentos de prote-

ção coletiva (EPC), de proteção individual (EPI), dos equipamentos, das ferramentas e as suas respectivas substituições de- vem ser efetuadas de acordo 

com as normas e legislação pertinentes aos assuntos, previstas pelo Ministério do Trabalho e/ou se estiver danificada. 

b) A reposição de fardas/roupas/botas deverá preferencialmente ser efetuada nos meses de dezembro e junho de cada ano (início de inver-

no e início de verão na região). 

c) Igualmente caberá a CONTRATADA a observância das referidas normas e legislação no que se refere às instruções, comunicações e pro-

ibições a seus funcionários, visando o cumprimento integral das determinações relativas a segurança e higiene do trabalho. 

 

40. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES. 
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a) A SEIDUR se reserva o direito de fazer outras exigências à CONTRATADA com respeito à Segurança do Trabalho e ferramentais, inclusi-

ve considerando eventuais alterações contratuais, sempre que julgue necessário para proteção de pessoas, propriedade ou bens. 

b) Dentre os trabalhos de administração do contrato, a Contratada deverá manter preposto responsável pela execução contínua dos serviços, 

o qual deverá atender imediatamente às solicitações da Prefeitura. O referido preposto deverá comparecer semanalmente nos escritórios da SEIDUR, para 

prestar e/ou providenciar os esclarecimentos necessários sobre os serviços. 

c) A contratada deverá apresentar e dar entrada na SEIDUR as minutas dos boletins de medição a serem faturados, acompanhados dos 

respectivos anexos documentais, no máximo até o segundo dia útil do mês seguinte ao da realização e finalização dos serviços, após esta data não serão 

mais recebidos os documentos devidos, devendo ser apresentados no primeiro mês subsequente no máximo até o segundo dia útil do mês. 

 

41. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

Além das obrigações descritas na Especificação Técnica, no Termo de Referência e seus anexos, no Contrato e das Legislações em vigor, 

são ainda obrigações da Prefeitura: 

41.1 Colocar à disposição da CONTRATADA quando existirem, os documentos descritivos integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Públi-

ca do MUNICIPIO, tais como: catálogos, manuais de operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do Con-

trato. 

41.2 Indicar, através de documento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico com amplos conhecimentos sobre o objeto do contrato, com 

delegação para representá-lo, quando de seu impedimento eventual, nas obrigações contratuais. 

41.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o controle do MUNICÍPIO, onde se en-

contrem instalados os equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 

41.4 Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de que realizem consulta à CONTRATADA, com antecedência mí-

nima de 30 (trinta) dias, antes de manifestarem sua concordância e formalizarem autorização sobre os serviços, que possam dificultar a execução dos ser-

viços contratados. 

41.5 Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços contratados. 
41.6 Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros com os desenvolvi- dos pela CONTRATADA, infor-

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

41.7 Informar quando necessário, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos limites contratuais, visando a carac-

terizar a ação da CONTRATADA. 

41.8 Informar a CONTRATADA, quando for executar serviços no sistema de iluminação Pública com outras empresas diferentes da CON-

TRATADA. 

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

 

42. VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E EQUIPES PESSOAIS DA CONTRATADA. 
42.1 A Contratada obriga-se a manter seus veículos de uso exclusivo para a execução dos serviços, contratados especificados nesta Especifi-

cação Técnica, no Termo de Referência e seus anexos, devidamente identificados com logotipos nas portas e carrocerias, conforme o padrão a ser indica-

do pela SEIDUR e dimensões previamente aprovadas pela fiscalização, bem como efetuar as devidas manutenções programadas e corretivas em cada veí-

culo e equipamento, de acordo com as normas dos fabricantes. Devendo também manter atualizados as documentações legais de cada veículo e equi-

pamento junto ao DETRAN, ANTT, etc. Todos os veículos e equipamentos deverão conter sistema de ar condicionado em suas cabines principais e cabi-

nes auxiliares e em perfeitas condições de uso. 
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43. QUANTITATIVOS MÍNIMOS DE PROFISSIONAIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA. 
Para a execução dos serviços objeto da contratação, deverá a Contratada atender aos requisitos e as quantidades mínimas de profissionais, 

veículos, ferramentas e equipamentos a seguir discriminados, disponibilizados exclusivamente para os serviços contratados, sem que possam 

ser reduzidos, em suas quantidades, ao longo do período contratual. 

43.1 Administração Local e equipe de campo. 
43.1.1 – 04 (QUATRO) ELETRICISTAS. 

Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras elétricas, instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de 

luminárias, instalação, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário. O eletricista deverá ter carteira nacional de 

habilitação, certificado de curso de NR10, NR35, curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros cursos necessários à execução dos serviços, 

incluso plantão especial por fim de semana ou/e em evento patrocinado pelo município. 

43.1.2 – 04 (QUATRO) MOTORISTAS/ ELETRICISTAS. 

Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras elétricas, compreende serviços de direção veicular, instalação e 

troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário. O 

eletricista deverá ter carteira nacional de habilitação, certificado de curso de NR10, NR35, curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros 

cursos necessários à execução dos serviços, incluso. 

43.1.3 – 01 (UM) MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK. 

Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras elétricas, compreende serviços de direção veicular, operação de 

munck para implantação de postes e outros serviços. O motorista, deverá ter certificado de curso NR10, NR35, primeiros socorros direção defensiva e 

outros cursos necessário a execução dos serviços. 

43.1.4 – 01 (UM) ENCARREGADO – ELETROTÉCNICO. 

Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras elétricas, compreende comandar serviços de instalação e troca de 

lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário. O encarregado, 

deverá ter certificado de curso de NR10, NR35, curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros cursos necessário a execução dos 

serviços. 

43.1.5 – 01 (UM) ELETRICISTA H.E.S - HORA DE SERVIÇO EXTRA. 

Plantão de equipe em sábados, domingos e feriados, para manutenção corretiva e/ou plantão em eventos patrocinado pelo município. 

43.1.6 – 01 (UM) MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK GUINDAUTO H.E.S - Hora de Serviço Extra. 

Plantão de equipe em sábados, domingos e feriados, para manutenção corretiva e/ou plantão em eventos patrocinado pelo município . 

43.1.7 – 01 (UM) ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

Executar tarefas de supervisão, coordenação e orientação para elétrica e eletrotécnica, acompanhar o processo produtivo e de montagem, liderar 

equipe, delegar e acompanhar as funções exercidas, emitir relatórios técnicos, garantir a qualidade dos processos, prestar todo o suporte necessário à 

equipe, assegurar o cumprimento dos cronogramas e programações de manutenção, através de distribuição diária e acompanhamento das atividades 

executadas pelas equipes. 
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44. Ferramentas. 
A tabela a seguir contém as ferramentas de uso individual e coletivo que no mínimo deverão ser utilizadas pelas equipes de campo, podendo 

ser acrescidas outras que os serviços necessitem, e de marcas de renome nacionais: 

 

Ferramentas Mínimas Uso 

USO E GUARDA DOS ELETRICISTAS USO E GUARDA DOS ELETRICISTAS 

01 Alicate bomba d‟água 12“ cabo isolado 
Conexão de fios e cabos, com conectores do tipo 

cunha 

01 Alicate universal de 8” cabo isolado para eletricista 
Corte e emenda de fios e cabos 

01 Alicate de compressão para fios e cabos de 6 

a 16 mm² cabo isolado para eletricista 

Conexão de fios e cabos, utilizando conectores de 

compressão 

01 Canivete eletricista com bainha e couro Descascar fios e cabos elétricos 

01 Chave de 2 bocas tipo "S" para parafusos de 

1/2“e 5/8“ 

Fixação de cruzetas e suportes de 

transformadores, entre outros 

01 Chave de boca regulável 8” /10” Adequada para diversos diâmetros de parafusos 

01 Chave de boca regulável de 12” Adequada para diversos diâmetros de parafusos 

01Jogo Chaves de fenda de 3” fina, 4”, 6” e 8” 

com cabo plástico e hastes isoladas 
Instalação e retirada de parafusos 

 

 

 

01 Sacola de lona para transporte de ferramentas 
Sacola de uso individual 

01 chave fenda Teste Verificação de existência de energia 

01 Chave estrela 18 x 19 mm Fixação de parafusos 

01 Escova de aço Limpeza de conectores, nas conexões e de postes 

01 Lima chata de 8” (murça) Ajustes de materiais 

01 Lima redonda de 10” (bastarda) Abertura e ajustes em orifícios 

Ferramentas Mínimas Uso 

USO E GUARDA NOS VEICULOS CAMINHONETE, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 TON. EQUIPADO COM 
ESCADA GIRATÓRIA OU CESTO ELEVADO 

 
  

USO E GUARDA NOS VEICULOS 

01 Carretilha c/ corda 3/8” Içar e baixar materiais 

02 Conjunto de aterramento temporário para 

rede de baixa tensão até 1.000 volts 

Proteção de funcionários nos serviços na rede 

desenergizada de baixa tensão 

01 Escada simples de fibra de 4,00 mts Acesso a parte superior de postes 

01 Escadas dupla de fibra de 5,00 mts Acesso a parte superior de postes 

02 Esticadores de aço para cabo de cobre de 6 a 

16 mm² 
Para tencionar condutores e tirantes (âncoras) 
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01 Alavanca sextavada de 1” Serviços em bases de postes e outros 

01 Balde plástico (18 litros); Limpeza 

01 Marreta de 5 kg Quebra de cimento/concreto 

01 Marreta de 0,5 kg Quebra de cimento/concreto 

 

01 Extrator de casquilho 
Retirada da rosca da lâmpada com bulbo 

quebrado, do soquete 

01 Extrator de conector cunha Retirada de conector cunha 

01 Saca fusível tipo NH nos 0 e 1 Retirada e colocação de fusível NH 

01 Farol manual de 12V com extensão elétrica Iluminar áreas escuras 

02 Lâmina reserva de serra para ferro/aço de 

1/2“x 12 

Corte de parafusos e cabos. Corte, em caso de 

emergência, de postes e braços metálicos 

01 Arco de serra regulável (8” a 12”) cabo 

isolado 
Para fixação da lâmina de serra para ferro 

01 Lanterna de 03 pilhas grandes Iluminar áreas escuras 

01 Chave de cano de 18” (grifo) Serviços em geral 

01 colher de pedreiro 
Manutenção de caixas de passagem 

/concretagem postes 

01 Máquina de comprimir luvas e conectores até 

250 mm² 
Conexões 

01 Martelo de bola Arrumar prumo de cruzetas e outros serviços 

01 trena metálica de 5 metros Medição distancias 

01 trena fibra de 50 metros Medição distancias 

01 Moitão n.º 40 
Içar e baixar transformadores e outros 

equipamentos 

01Multiteste - amperímetro e voltímetro (tipo 

alicate), acondicionado em estojo de proteção 
Verificação e medição de corrente e tensão 

01 dispositivo teste reator E-40 
Verificação de equipamento ou reator VM (250 W 

e 400 W) VS (100 W a 400 W) 

01 dispositivo teste reator E-27 
Verificação de equipamento ou reator VM (125 W) 

VS (70 W) 

01 dispositivo teste ignitor Verificação de ignitor VS (70 W a 400 W) 

01 Ponteiro de aço de 5/8” x 10” Serviços em bases de postes e outros 

Ferramentas Mínimas Uso 

01 Nível Aprumo de poste 

01 Prumo Instalação de postes e braços 

01 Pá  Escavação, limpeza e outros 

01 Picareta Escavação 
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01 Pincel Pintura 

01 Serrote grande Corte de madeira 

01 Serrote pequeno Corte de madeira, poda de galhos 

01 Talhadeira de aço sextavada 3/4” x 10” Perfuração de concreto/cimento 

01 Tesoura para cortar condutores Cu e Al até 

350 MCM 
Seccionamento de fios e cabos elétricos 

01 Vassoura/escovão piaçava Limpeza e varrição da área de trabalho 

01 Vara de manobra com cabeçote de bronze 
para abertura e fechamento de chaves, com cinco hastes e 

capa de proteção 

Abertura e fechamento de chave fusível de média tensão 

01 Equipamento para arqueação Utilizado em braçadeira/fita de aço inoxidável 

01 Máquina fotográfica digital com GPS Registro fotográfico 

Ferramentas Mínimas Uso 

USO E GUARDA NOS VEICULOS CAMINHÃO 

MUNCK 
USO E GUARDA NOS VEICULOS 

01 Carretilha c/ corda 3/8” Içar e baixar materiais 

02 Conjunto de aterramento temporário para 

rede de baixa tensão até 1.000 volts 

Proteção de funcionários nos serviços na rede 

desenergizada de baixa tensão 

02 Conjunto de aterramento temporário para 

rede de alta tensão classe 34,5 kV. 

Proteção de funcionários nos serviços na rede 

desenergizada de alta tensão 

01 Escada simples de fibra de 4,00 mts Acesso a parte superior de postes 

01 Escadas dupla de fibra de 4,00 mts Acesso a parte superior de postes 

01 Escadas dupla de fibra de 5,00 mts Acesso a parte superior de postes 

02 Esticadores de aço para cabo de cobre de 6 a 

16 mm² 
Para tencionar condutores e tirantes (âncoras) 

01 Extrator de casquilho 
Retirada da rosca da lâmpada com bulbo 

quebrado, do soquete 

01 Extrator de conector cunha Retirada de conector cunha 

01 Saca fusível tipo NH nos 0 e 1 Retirada e colocação de fusível NH 

01 Farol manual de 12V com extensão elétrica Iluminar áreas escuras 

02 Lâmina de serra para ferro de 1/2“x 12 
Corte de parafusos e cabos. Corte, em caso de 

emergência, de postes e braços metálicos 

01 Lanterna de 03 pilhas grandes Iluminar áreas escuras 

01 Arco de serra regulável (8” a 12”) cabo 

isolado 
Para fixação da lâmina de serra para ferro 

01 Prumo Instalação de postes e braços 

Ferramentas Mínimas Uso 

01 Máquina de comprimir luvas e conectores até 

250 mm² 
Conexões 
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Os requisitos de segurança do trabalho, incluindo outros EPI‟s e EPC‟s, não listados acima, devem ser fornecidos pela CONTRATADA de acordo com as 

normas legais existentes a cada empregado da CONTRATADA, e nos casos de fardas e botas deverão preferencialmente ser substituídos e entregues 

nos meses de janeiro e julho de cada ano. 

01 Martelo de bola Arrumar prumo de cruzetas e outros serviços 

01 trena metálica de 5 metros Medição distancias 

01 trena fibra de 50 metros Medição distancias 

01 Moitão n.º 40 
Içar e baixar transformadores e outros 

equipamentos 

01 Multiteste - amperímetro e voltímetro (tipo alicate), 
acondicionado em estojo de proteção 

Verificação e medição de corrente e tensão 

01 dispositivo teste reator E-40 
Verificação de equipamento ou reator VM (250 W 

e 400 W) VS (100 W a 400 W) 

01 dispositivo teste reator E-27 
Verificação de equipamento ou reator VM (125 W) 

VS (70 W) 

01 dispositivo teste ignitor Verificação de ignitor VS (70 W a 400 W) 

01 Ponteiro de aço de 5/8” x 10”  

01 Alavanca sextavada de 1” Serviços em bases de postes e outros 

01 Balde plástico (18 litros); Limpeza 

02 Cavadeira americana, grande, tipo pé de boi Escavação 

01 Soquete para terra Retirada de terra 

01 Marreta de 5 kg Quebra de cimento/concreto 

01 Marreta de 0,5 kg Quebra de cimento/concreto 

01 Martelete elétrico e/ou ar comprimido (fura 

asfalto) - ponteiros e alavancas 
Travessia subterrânea/guardado no escritório 

01 Martelo de orelha Retirada de pregos e outros, similares 

01 Nível Aprumo de poste 

01 Pá Escavação, limpeza e outros 

01 Picareta Escavação 

01 Pincel Pintura 

01 pistola de pintura com tubulação apropriada Pintura 

01 compressor de ar Pintura /guardado no escritório 

01 Serrote grande Corte de madeira 

01 Serrote pequeno Corte de madeira, poda de galhos 

01 Talhadeira de aço sextavada 3/4” x 10” Perfuração de concreto/cimento 

01 Tesoura para cortar condutores Cu e Al até 

350 MCM 
Seccionamento de fios e cabos elétricos 

01 Trincha Pintura (fundo) 

01 Vassoura /escovão piaçava Limpeza e varrição da área de trabalho 
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45. CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
a) Condições Gerais: Esse item determina as Cláusulas Básicas Administrativas aplicáveis ao Contrato delegando a CONTRATA-

DA os serviços do Sistema de Iluminação Pública no território do MUNICIPIO DE MARITUBA. Por intermédio de instrumento contratual, pontuado por 

obrigações de resultados, o MUNICÍPIO empenhar-se-á para que a CONTRATADA assegure um serviço de excelente qualidade, exercendo controle e ge-

renciamento sobre a qualidade e a quantidade dos serviços executados pela CONTRATADA. 

b) Território de aplicação do Contrato: Todas as instalações da rede de iluminação públicas já existentes, conforme descrição da 
Resolução ANEEL 414/2010 e 479/2012, localizadas sobre todas as ruas, estradas, praças, parques, vias e logradouros públicos municipais ou ou-
tras sob a responsabilidade do MUNICIPIO DE MARITUBA, situadas no perímetro urbano e rural desta unidade da Federação, que estejam em serviço 
na data da assinatura do Contrato e de todas as novas instalações a serem realizadas no decorrer do Contrato. 

c) Representante da CONTRATADA: 
Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 10 (DEZ) dias da assinatura do Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, a 

pessoa física que a representará. Caso esse representante venha a ser substituído, a CONTRATADA notificará o MUNICÍPIO de imediato após o 

fato. 

d) Convocação da CONTRATADA: A CONTRATADA e/ou o seu representante e/ou o seu Responsável Técnico e/ou seus engenheiros te-

rão a obrigação de estarem presente nos escritórios da CONTRATANTE ou em campo, sempre que convocados e/ou cada vez que isso seja necessário 

para a correta execução dos serviços. 

e) Exclusividade: O MUNICÍPIO direcionará à CONTRATADA todos os serviços de iluminação pública que lhe sejam demandados e 

que estejam inseridos no escopo do presente processo, propiciando-lhe, destarte, exclusividade na execução dos serviços contratados durante a vigên-

cia do Contrato. À CONTRATADA caberá o direito exclusivo e a obrigação de cercear a utilização por terceiros das instalações que lhe foram 

confiadas no âmbito desse Contrato. O MUNICÍPIO propiciará à CONTRATADA o direito exclusivo de intervir nas instalações de energia 

elétrica, nas vias públicas e privadas e nas suas dependências, para efetuar consertos ou manutenção nas instalações do Sistema de Iluminação Pública, 

desde que, nas intervenções, a CONTRATADA observe as normas técnicas e de operação vigentes. No caso dos serviços cobertos pela 

Garantia de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública: dos serviços de Pronto Atendimento bem como dos Serviços de Básicos de Rotina, não 

há a necessidade de emissão de Ordens de Serviços Especificas devendo ser realizados diuturnamente e diariamente; para os casos dos restantes dos ser-

viços, haverá a necessidade da emissão de Ordem de Serviço Especifica e Individual para cada Serviço pela CONTRATANTE. 

 

46.      DIREITOS DE CONTROLE: 
Este item define os direitos de controle pelas Partes contratantes. 
• Direitos Básicos de Controle da CONTRATADA: A CONTRATADA possui o direito de controlar os serviços de montagem de instala-

ções de iluminação pública que terceiros venham, eventualmente e por autorização do Poder Público, realizar fora do presente Contrato. 
Esse controle se refere à totalidade das seguintes operações: Serviços em execução, com participação em todas as reuniões referentes a tais 

serviços; Livre acesso aos serviços; Recepção provisória e definitiva etc. A CONTRATADA deverá apontar, e notificar os responsáveis pela 
execução dos serviços e ao órgão do Poder Público que lhes deu autorização, os erros e falhas eventualmente constatados e mais genericamente as 
suas observações, solicitando e dando prazo para que o terceiro efetue as correções devidas, com confirmação por escrito em até 10 (dez) dias após 
a data do recebimento da notificação. Direitos Básicos de Controle do MUNICÍPIO: No âmbito da obrigação de alcançar bons resultados e 
fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, o MUNICÍPIO através de seus fiscais e/ou prepostos exercerá o direito de controle desses 
resultados, devendo a CONTRATADA colocar à disposição do MUNICÍPIO no mínimo os seguintes instrumentos além dos citados anteriormente nos 
documentos que compõe o processo licitatório: Para facilitar esse controle, a CONTRATADA informará o MUNICÍPIO com antecedência de 8 (oito) dias 
corridos após o término de cada serviço, para as operações de fiscalização final e não havendo pendências nos serviços, o seu devido recebimento dos 
serviços de eficientização, reforma, iluminação artística de realce e decorativa, e de outros serviços previstos no presente processo. 
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47.    RESPONSABILIDADES BÁSICAS: 
Além das responsabilidades descritas na Especificação Técnica, no Termo de Referência e seus anexos, no Contrato, das normas da ABNT 

e das Legislações em vigor, são responsabilidades: 

a) Responsabilidades da CONTRATADA, inerentes às atividades: Ao receber as instalações, fica a CONTRATADA responsável pelo 

melhor funcionamento e manutenção adequada das mesmas, conforme as disposições determinadas na Especificação Técnica, no Termo de Referência e 

seus anexos, no Contrato, e nas normas da ABNT. A CONTRATADA é responsável pela conservação, manutenção, operação e investimentos a se-

rem realizados, e em bom estado e a segurança das instalações de forma permanente no período contratual. 

b)  Responsabilidade em relação a TERCEIROS: 
A CONTRATADA é responsável em relação a terceiros para qualquer dano corporal e/ou material, quer seja ele decorrente ou não de suas 

ações ou omissões na execução dos serviços do presente Contrato, posto que lhe caiba a obrigação de assumir a responsabilidade integral pelos 

eventuais danos decorrentes da execução do Contrato, independentemente da existência de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a CONTRATADA provar 

que, tendo prestado o serviço dentro das técnicas existentes, o defeito inexiste ou ser de culpa exclusiva e comprovada do MUNICÍPIO ou culpa exclusiva e 

comprovada da pessoa que sofreu o dano. 

 

48-     SEGURO. 

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência do Contrato, seguros como objetivo de cobrir eventuais danos, materiais e físicos, 

causados a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas), a seus empregados, à empresa subcontratada, salvo os danos resultantes de “Força Maior”, 

definidos na forma da lei. Os referidos seguros deverão ser firmados, obrigatoriamente, com uma empresa seguradora de primeira linha, adimplente 

notoriamente e conhecida no mercado nacional. A CONTRATADA deverá comprovar ser a titular da Apólice de Seguro especificada nesse item, 

num prazo de (30) trinta dias após a assinatura do Contrato. 

 

49-     QUALIDADE DOS MATERIAIS. 
Os materiais que serão utilizados na execução dos serviços deverão ser adquiridos em conformidade com as “Especificações Técnicas 

Básica de Materiais”, de fabricantes, com os materiais devidamente homologados e certificados pelo INMETRO e/ou PROCEL e/ou por 

Laboratórios Oficiais autorizados/acreditados pelo INMETRO, de acordo com o contido nas normas da ABNT, e/ou das Normas Técnicas da CELPA 

e/ou tomando como referência base o Manual de Especificações Técnicas do LABELO PUCRS/ELETROBRÁS/PROCEL-Centro de Excelência em 

Iluminação Pública quando existirem no mercado materiais que se enquadrem nos descritivos dos mesmos, e na ausência de normas brasileiras 

sobre algum material, deve ser obedecido o que as normas internacionais determinam. No caso de não existirem materiais certificados, será dado 

tratamento especifico e orientações pela CONTRATANTE para a CONTRATADA, sobre suas utilizações ou não. A SEIDUR se reserva ao 

direito, durante a vigência do Contrato, de alterar as Especificações Técnicas de Materiais, bem como incluir novos materiais e fornecedores, desde 

que aprovados pela SEIDUR, tendo a Contratada até 60 (sessenta) dias para se adequar, obedecendo-se ao equilíbrio econômico- financeiro do 

Contrato. 

 

50-      GESTÃO SOBRE TERCEIROS. 
Caberão à CONTRATADA e será de sua única responsabilidade, todas as gestões junto a terceiros, como órgãos públicos (polícia militar, 

polícia civil, DETRAN, SeMOB, etc), concessionárias de serviços públicos ou privados (trânsito, energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia, TV 
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a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger áreas, circuitos, interferências, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos 

com segurança e agilidade, devendo a CONTRATANTE procurar facilitar e agilizar os procedimentos para os devidos contatos. 

 

51-      SUBCONTRATAÇÃO. 
A CONTRATADA, se assim o quiser, desde que autorizado previamente pela CONTRATANTE poderá recorrer a subcontratação de empresas 

até o limite máximo de 30% por cento do valor contratado as quais deverão manter a identidade visual e todos os pré-requisitos constantes na 
Especificação Técnica, do Termo de Referência e seus anexos, e no Contrato. A subcontratação deverá ter a concordância antecipada e formal 
do MUNICÍPIO, salvo casos de urgência ou de Força Maior devidamente justificados em um prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da ocorrência, 
suscetíveis de gerar uma degradação do Patrimônio Público. 

51.1 A CONTRATADA deverá indicar no mínimo para avaliação da CONTRATANTE: 
a) A natureza da subcontratação desejada; 
b) Os motivos da subcontratação desejada; 
c) Nome, razão social, contrato social da empresa a ser subcontratada, adequado aos serviços que se pretende subcontratar, endereço e 

demais dados do subcontratado proposto; 

d) A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano, e recursos contra os seus subcontratados, qualquer que seja a natureza 

dos danos causados e as suas respectivas consequências; 

e) Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA continuará como a única responsável em relação ao MUNICÍPIO, a terceiros e perante aos 

poderes públicos, pelo cumprimento e pela perfeita observação de todas as obrigações e responsabilidades contidas nesta Especificação 

Técnica, no Termo de Referência e seus anexos, e no Contrato. 

 

52-      MEDIÇÃO. 
As medições e Boletins Mensais dos serviços executados deverão ser apresentados mensalmente em meio magnético através de planilha 

padronizada em formato “Excel” e impressa devidamente atestadas e assinadas pelos fiscais da SEIDUR, pelos fiscais e do gerente da Contratada, 

detalhada por natureza de serviço e consolidada no “quadro resumo da medição mensal”, conforme modelos básicos em consenso entre as partes, nos 

primeiros trinta dias contratuais. As planilhas para medição a serem aprovadas, poderão ser modificados ou acrescentados novos modelos a critério 

da SEIDUR. Os serviços serão quantificados mensalmente e consolidados na medição, de acordo com o definido nas especificações e 

necessidades da SEIDUR, desde que tenham sido atendidas todas as condições técnicas previstas na presente Especificação Técnica, Termo de 

Referência, Contrato e Anexos. 

52.1 Ao boletim de medição deverão ser anexados os seguintes documentos: 
a) Memória de cálculo/Boletins de Medição; 
b) Documentos impressos e devidamente atestados, carimbados e assinados pelos responsáveis da contratada; 

c) Demais documentos relacionados nos itens específicos sobre a medição de serviços efetivamente realizados 

d) Será efetuado desconto do Imposto de Renda, e demais impostos quando necessário nos termos da Legislação em vigor. 

e) Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços. A medição final dos 

serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao obje-

to do Contrato. 

f) Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo de pagamento 

será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

g) A Contratada é responsável pela correção dos dados apresentados, bem como por erros e omissões e pelos atrasos nos pagamentos 

que estiverem com erros/falhas. 
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h) Por ocasião do encerramento do contrato e antes do pagamento final, a Contratada fica obrigada a fazer a prova da quitação de todos 

os tributos federais, estaduais e municipais exigidos pela legislação de todo o período contratual. A fiscalização da SEIDUR terá até 10 (DEZ) dias 

corridos, contados a partir da data de apresentação da medição pela Contratada, para aprovação e ou reprovação da medição e seus anexos. 

i) Os valores da Garantia Contratual, só serão liberados pela Contratante após a confirmação de que não existe nenhum tipo de 

pendências de pagamento por parte da Contratada por ocasião do encerramento do contrato, seja de pagamento de pessoal, reclamações 

trabalhistas, impostos, taxas e tributos e outros porventura existentes no decorrer do prazo contratual. 

 

53.      RELATÓRIO SEMESTRAL E ANUAL DE ATIVIDADES. 
Este item define critérios para elaboração e entrega do Relatório Semestral e o Anual de Atividades, o qual deverá ser discutido entre as 

Partes a melhor forma de apresentação do seu conteúdo. 

a) Ao final de cada período semestral e anual, tomando por base final todo mês de junho e dezembro de cada ano, a CONTRATADA deverá 

entregar ao MUNICÍPIO, um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o semestre e o ano findo. Esse relatório deverá ser entregue 

num prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos após o término do mês de junho e do mês de dezembro de cada ano encerrado. 

b) Os Relatórios Semestrais e o Anual de Atividades deverá fornecer o histórico das quantidades e dos valores atingidos para o conjunto dos 

critérios da qualidade, definidos nesta contratação. 

c) O relatório de atividades incluirá também: Os fatos e serviços mais importantes ocorridos no mês, no semestre e no ano a que se refe-
re. 

 
54-     CESSÃO DE DIREITO AUTORAIS E PATRIMONIAIS. 

A executora dos trabalhos e serviços, na qualidade de contratada, deverá ceder e repassar, sem novo ônus para a SEIDUR e através de 

instrumento de contrato, a título universal, por prazo indeterminado e gratuito, todos os direitos autorais relativos aos trabalhos originários do 

respectivo contrato à SEIDUR.  Por esse motivo, ficará vedada a qualquer tempo e sob qualquer forma ou pretexto, a cessão, comercialização, 

empréstimo ou cópias dos produtos pela executora, por seus contratados e/ou quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa autorização por escrito da 

SEIDUR/Prefeitura Municipal de Marituba. 

 

55-      ENCERRAMENTO DO CONTRATO. 
a) Condições Gerais: No vencimento do período contratual, a CONTRATADA será obrigada de entregar ao MUNICÍPIO, em bom estado 

de funcionamento e conservação, as instalações e equipamentos que fazem parte do Sistema de Iluminação Pública, como também os saldos rema-

nescentes dos equipamentos retirados: salvados e/ou destinados a alienação ou novos que já tenham sido faturados contra o MUNICÍPIO, bem 

como as bases de cadastro patrimonial em meio digital em forma editável dwg e PDF, plantas e esquemas que foram utilizados durante a execução 

dos serviços contratados, e, ainda, os registros dos atendimentos em curso com todas as informações pertinentes. Essa entrega será efetuada sem 

indenizações e ou novas cobranças. 

b) Entrega e Avaliação do Estado do Parque: Um mês antes do término do Contrato, as Partes organizarão uma avaliação 

pericial, conforme roteiro previamente a ser acordado. Essa avaliação determinará se haverá necessidade de realização dos serviços nas instalações 

que ficaram sobre a responsabilidade da CONTRATADA durante a vigência do Contrato de modo a deixá-las em bom estado e regular funcionamento. 

Se houver necessidade de serviços, que sejam de responsabilidade e culpa exclusiva da CONTRATADA, os custos serão de exclusiva e total res-

ponsabilidade da CONTRATADA. 

c) Retomada dos Estoques: No vencimento do Contrato, ou em caso de rescisão do mesmo por parte do MUNICÍPIO, sem motivos 



 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Coordenação de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

justificados legalmente, o estoque de materiais novos, de peças de reposição especificadas para serem utilizadas nas instalações de proprieda-

de da Prefeitura que estejam sob a responsabilidade da CONTRATADA, poderá ser transferido para a posse e a guarda do MUNICÍPIO, mediante con-

tra ressarcimento à CONTRATADA, ao seu valor líquido contábil após o inventário contraditório e o aceite da CONTRATANTE. Essa transferência será 

registrada num termo específico. No caso de rescisão do mesmo por parte da CONTRATADA, sob quaisquer justificativas, o estoque de materiais 

novos, de peças de reposição especificadas para serem utilizadas nas instalações de propriedade da Prefeitura que estejam sob a responsabilidade da 

CONTRATADA, poderá ser transferido para posse e a guarda do MUNICÍPIO. 

 

56-     DA EXECUÇÃO. 
a) As atividades e quantitativos relacionados na planilha de Preço, são referências, que poderão ou não ser aplicados, excetuando 

os serviços de manutenção da GARANTIA DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que devem ser permanentes, diários e 

ininterruptos durante todo o período contratual, já que os outros serviços a serem efetivamente contratados pela prefeitura, serão feitas em função 

da avaliação da demanda e da necessidade específica de cada serviço e custo, que, avaliada sua viabilidade técnica e financeira, terá sua 

contratação formalizada através da emissão da Ordem de Serviço específica. A abrangência dos diferentes tipos de atividades descritos, portanto, 

alternativas de atividades que poderão ser aplicadas na elaboração dos diferentes serviços que poderão ser identificados e caracterizados como 

necessários ao atendimento da demanda do município. 

b) Equipamentos: Deverão estar previstos os custos de alocação seja através de compra, leasing e ou aluguel de todos os veículos, 

equipamentos e ferramental necessários para a execução de cada atividade descrita, mesmo aqueles não listados explicitamente na lista de 

equipamentos mínimos exigidos. Todos os materiais e equipamentos deverão estar acompanhados dos certificados de ensaio elaborado pelo INME-

TRO, IPT ou qualquer outro órgão oficial, ou cópia autenticada dos mesmos e que venha descriminada a quantidade de amostras ensaiadas de 

acordo com a legislação em vigor, devem estar incluídos em cada preço unitário e serem de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

c) Transporte: Nos custos também deverão ser previstos os transportes para deslocamento de pessoal até o local de execução 

dos serviços e seu retorno. Também deverá estar incluso o transporte de materiais dos fabricantes até o almoxarifado da Contratada; do almo-

xarifado da Contratada e/ou do MUNICÍPIO até o local de aplicação, bem como o transporte do retorno dos equipamentos e/ou material substituído, 

devem estar incluídos em cada preço unitário e serem de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

d) Acondicionamento/Embalagem: Deverão ser previstos os custos relativos aos serviços de acondicionamento (abertura 

e/ou fechamento) e guarda de materiais e equipamentos que serão aplicados e/ou devolvidos ao MUNICÍPIO. Nos custos de embalagem deve-

rão estar inclusos os de identificação dos equipamentos e materiais embalados, devem estar incluídos em cada preço unitário e serem de única 

e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

e) Aquisição de Equipamento e Materiais: Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quan-

do pertinentes, englobando tanto o equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos incidentes, controle de 

qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição até o almoxarifado da Contratada, custos de estoque e movimentação dos 

materiais, e os demais custos inerentes. Deverão ser considerados os custos de aquisição dos materiais em fornecedores tradicionais, devem estar 

incluídos em cada preço unitário e serem de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, deve estar incluído em cada preço unitário e 

serem de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

f) Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos: Na definição dos preços unitários ofertados, deverão ser considerados os custos 

indiretos, a remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes segundo a legislação tributária federal, estadual e municipal vigentes. Ha-

vendo alterações na legislação tributária sobre os impostos, tributos e taxas incidentes utilizadas na composição dos preços unitários, o contrato de-

verá ser readequado conforme a necessidade da legislação deve estar incluída em cada preço unitário e serem de única e exclusiva responsabi-
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lidade da CONTRATADA. 

 

57-     PREÇOS E QUANTITATIVOS BÁSICOS DOS SERVIÇOS. 
 Os Preços Unitários: estão contidos na planilha orçamentária referencial: Os quantitativos estimados de serviços e de materiais para o pe-

ríodo contratual estão detalhados por tipo de serviço e também estão contidos nas Planilhas Orçamentárias. 
 
58-     FISCALIZAÇÃO. 
Todos os serviços executados serão sujeitos à fiscalização por parte dos fiscais da SEIDUR e/ou pelos prepostos da SEIDUR, e a Contratada 

é obrigada a permitir o acesso irrestrito a todas as dependências onde se desenvolverem os serviços objeto da contratação (escritório, 
almoxarifado, veículos, etc.), bem como acesso a todos os documentos dos serviços, dos materiais e de todos os controles e relatórios (relatórios, 
notas fiscais de materiais, pagamento de pessoal, folhas de frequência, etc.), fornecendo cópias dos mesmos quando for solicitado pelo fiscal. 

Após a comunicação da execução e do término de cada serviço, os mesmos serão conferidos para aceitação, podendo a SEIDUR 
rejeitá-los no todo ou em parte em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem novo ônus para a 
CONTRATANTE, dentro dos prazos determinados pela SEIDUR. 

 
59-     ORDENS DE SERVIÇO. 
Excetuando os serviços de manutenção permanente que são diários e diuturnamente nas 24hs do dia, denominados de GARANTIA DE 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, o qual receberá uma única Ordem de Serviço, logo após a assinatura do contrato, 
cobrindo todo o período contratual, todos os restantes dos serviços: de Reforma e Remodelação; e outros, só poderão ser executados após a 
CONTRATADA ter recebido a Ordem de Serviço para a Elaboração do orçamento e/ou para a Execução dos Serviços, devidamente assinada somente 
pelo Secretário Municipal – SEIDUR e/ou fiscal do contrato, correspondente e especificado na Ordem de Serviço o detalhamento de qual o tipo de 
serviço, local, prazos, etc. 

 
60-      FATURAMENTO.   
No processamento de cada medição/faturamento/nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar cada Nota Fiscal de Serviços, 

discriminando percentualmente com os respectivos valores referentes às parcelas dos serviços e a dos materiais, desta forma será descontada a parcela 

correspondente ao ISS - Imposto Sobre Serviços, relativo aos serviços executados. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para 

pagamento a parte inconteste dos serviços. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas as condições de 

habilitação estabelecidas no Termo de Referência de Licitação, para fins de pagamento das medições/faturas, devidamente atestadas pela 

fiscalização do contrato. A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento, quando resolvidas todas as divergências, inclusive 

quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

Contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem 

comprovadamente cumpridas. Os valores da Garantia Contratual, só serão liberados pela Contratante após a confirmação de que não existe 

nenhum tipo de pendências de pagamento por parte da Contratada por ocasião do encerramento do contrato, seja de pagamento de pessoal, 

reclamações trabalhistas, impostos, taxas e tributos e outros porventura existentes no decorrer do prazo contratual referente aos serviços contratados. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

ÍNDICE 

ITEM 

1. ABRAÇADEIRAS 

2. ALÇAS PREFORMADAS 

3. BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO 

4. CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO 
5. ELETRODUTOS DE PVC 
6. CAIXAS DE PASSAGEM 

7. RELÉ FOTOELETRÔNICO 

8. CABOS MULTIPLEX 

9. POSTE DE CONCRETO ARMADO 

10. HASTE DE TERRA 

11. CONECTORES 

12. PINO PARA ISOLADOR 

13. MÃO FRANCESA PLANA 

14. CINTA PARA POSTE GALVANIZADA A QUENTE POR IMERSÃO 

15. GRAMPO FICADOR DE CABO 

16. PEÇAS METÁLICAS GALVANIZADAS A QUENTE POR IMERSÃO 

17. BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADA A QUENTE POR IMERSÃO 

18. REATORES 

19. LÂMPADAS 

20. LUMINÁRIAS 

21. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 

22. ARRUELAS 

23. BOCAL 

24. CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO 

25. FITAS ISOLANTES 

26. ISOLADOR DE PORCELANA 

27. SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA 

28.          EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
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1. ABRAÇADEIRAS 

 
1.1 Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, de dimensões (em mm): 230 x 7,6; 100 x 2,5; 150 x 3,6; 200 x 4,6; 390 x 4,6: 

A - Composição: Nylon 6.6 

B - Desempenho: Temperatura de trabalho de -20°C a 80°C; tensão mínima de 30 Kg/F 

1.2 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com dimensões de: 1"; 2” e 3” e parafuso de fixação. 

a) Fabricação: Em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico. 

b) Acompanha parafuso e porca. 
 

2. ALÇAS PREFORMADAS 

 
2.1 Alça Pré-formada de Distribuição 
2.1.1 Alça Pré-formada de Distribuição para cabo de alumínio 

a) Dimensões: Diâmetro de 16 a 25mm 

b) Fabricação: Em fios de aço galvanizado, com revestimento em alumínio 
2.1.2 Alça Pré-formada de distribuição para condutores de alumínio 

a) Tipo de Condutor: AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) e AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FI- OS) 

b) Fabricação: Em fios de aço galvanizado, com revestimento em alumínio 
2.2 Alça Pré-formada de Serviço 

2.2.1 Alça pré-formada de serviço para condutores de alumínio 

a) Tipo de Condutor: AWG 4 (CAA 6/1) e AWG 6 (CAA 6/1) 

b) Fabricação: Em fios de aço galvanizado, com revestimento em alumínio 
 

3. BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO 

 
a) Fabricação: Alça em aço 1020, terminais de encaixe em latão estanhado 
b) Corrente nominal: 10A 

c) Tensão: 220V 

d) Frequência: 50/60Hz 
 

4. CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO 
 

4.1. Alimentadores entre o Transformador e o Poste de Iluminação 
a) Material condutor: cobre de têmpera mole 

b) Tipo de condutor: cabo, encordoamento classe 2 

c) Material isolante: isolação sólida EPR 

d) Cobertura: PVC tipo st-1 

e) Classe de isolação: 0,6/1,0 kV 

f) Normas a serem seguidas: 

NBR 6812 - fios e cabos elétricos - queima vertical (fogueira) 
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NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização) 

NBR-7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) 

4.2. Referência: Prysmian ou similar certificado pelo INMETRO. 

a) Material do condutor: cobre de têmpera mole 

b) Tipo de condutor: fio rígido, encordoamento classe 2, ou cabo, encordamento classe 2 ou classe 5 

c) Material isolante: isolação sólida de cloreto de polivinila - PVC/a, ou isolação sólida EPR 

d) Classe de isolação: 0,6/1,0 kV 

e) Norma a ser seguida: 

NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização) 

NBR 6148 - fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para tensões até 750 V 

NBR-7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) 

f) Referência: Prysmian ou similar certificado pelo INMETRO  

4.3. Circuitos entre o Suporte da Luminária e a Caixa de Passagem Poste 

a) Material do condutor: cobre de têmpera mole 

b) Tipo de condutor: cabo encordoamento classe 2 ou classe 5. 

c) Numero de condutores: 3 

d) Material isolante: isolação em PVC ou EPR, cobertura em PVC com alta resistência mecânica e a intempéries. 

e) Classe de isolação: 0,6/1,0 kV 

f) Norma a ser seguida: 

    NBR 6880- condutores de cobre para cabos isolados (padronização) 

     NBR-7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) 

g) Referência: Prysmian ou similar certificado pelo INMETRO ou laboratórios oficiais acreditados pelo INMETRO 

4.4. Circuitos entre o Suporte da Luminária e a Luminária 

a) Material do condutor: cobre de têmpera mole 

b) Tipo de condutor: cabo flexível, encordoamento classe 5 

c) Numero de condutores: 1 

d) Material isolante: isolação em PVC ou EPR 

e) Classe de isolação: 0,6/1,0 kV 

f) Norma a ser seguida: 

NBR 6880- condutores de cobre para cabos isolados (padronização) 

NBR 6148 - fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para tensões até 750 VNBR-7286 - Cabos de potência com 

isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) Referência: Prysmian ou similar certificado pelo INMETRO ou laboratórios oficiais 

acreditados pelo INMETRO 

 
4.5. Identificação de Condutores. 

Os condutores da classe 0,6/1 kV deverão ter identificado os circuitos, ao longo do percurso e nas caixas de passagem, através de cores, anilhas de 

PVC ou fitas com números e letras gravadas. Cada fase deve ter uma cor diferente, de acordo com a seguinte padronização: azul (fase a), vermelho 

(fase b), branco (fase c) e verde (terra). 

 
5. ELETRODUTO DE PVC 
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a) Material construtivo: rígido soldável 
b) Comprimento: 3m 

c) Bitola: idêntica à existente ou indicada em projeto (em polegadas) 

d) Roscas: externas nas duas extremidades com no mínimo 5 fios efetivos de rosca npt (ANSI b 2.1) 

e) Acessório: luva 

f) Norma de referência para fabricação: 

    NBR - 6150 - eletroduto de PVC rígido (especificação) 

g) Referência: Tigre, Brasilit ou similar certificado pelo INMETRO ou laboratórios oficiais acreditados pelo INMETRO 

6. CAIXAS DE PASSAGEM 

6.1 Caixa de passagem em chapa de aço 
a) Material: Aço tratado 

b) Tipo de instalação: embutido no piso 

c) Construção: em chapa de aço tratado, tratamento da chapa em Fosfato de Zinco, e pintura a pó na cor bege RAL 7032 

d) Diâmetro: idêntica à existente ou indicada em projeto 

e) Complementos: tampa em chapa de aço tratado, pintura eletrostática 

f) Vedação da tampa: Aparafusada 

g) Acabamento: idêntico ao do piso onde estiver instalada. 

6.2 Caixa de Passagem em PVC 

a) Material: PVC antichama 

b) Tipo de instalação: embutido no piso 

c) Diâmetro: idêntica à existente ou indicada em projeto 

d) Complementos: Tampa branca, fixada por parafusos 

e) Acabamento: idêntico ao do piso onde estiver instalada. 
 

7. RELÉ FOTOELÉTRICO 

 
a) Tipo de acionamento interno: foto eletrônico NF para comando individual de iluminação pública, tipo Fail Off; e NA para comando de chaves 

magnéticas 

b) Tensão: entre 105 e 305V 50/60 Hz (fase-fase e fase neutro) 

c) Grau de proteção: IP 67 

d) Consumo próprio de energia: Menor ou igual a 1,0 W em 220V, considerando apenas o consumo definidos nas funções de relé 

c) Capacidade de comutação de carga: 1.000W para lâmpadas incandescentes/mistas (cargas resistivas (cosФ=1)) e 1.800VA para lâmpadas de 

descarga (cargas indutivas/capacitivas (cosФ≠1)) com Fator de Potência menor que 1 

d) Tampa: Tampa em policarbonato estabilizado contra os efeitos da radiação ultravioletas, Alta resistência a impactos e agentes atmosféricos. A 

Tampa e base devem ser seladas através de ultrasom ou outro selo que garanta IP-67; 

d) Acionamento: com diferença de potencial igual a zero sobre os contatos de chaveamento. Deve possuir circuito comparador que monitora a ten-

são sobre os contatos de chaveamento, permitindo apenas a comutação (ligação do circuito de iluminação) quando a diferença de potencial (tensão) 

for igual à zero, ou próxima de zero, sobre os referidos contatos, com desvio de ± 800μs em relação ao cruzamento de zero entre a carga e a 

rede; 

e) Níveis de operação: devem ser: Ligar a carga entre 6 e 14 lux e desligar a carga até 25 lux; Deve possuir retardo de 2 a 5 segundos para evitar 
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interferência de luzes transitórias; 

f) Proteção: contra surtos na rede de alimentação por meio de varistor de alta potência (160 joules – 320 MOV – Metal Óxido Varistor); Sensor de luz em 

estado sólido (silício), instalado de forma azimutal; 

g) Pinos de latão estanhados; 

h) Na condição acionado, o relé não deve apresentar falhas momentâneas ou permanentes quando submetido a afundamentos de tensão 

(Sag/Dip) entre 0,9 pu (por unidade) e 0,1 pu, com duração entre 2 a 30 ciclos de rede. 

i) Demais características conforme ABNT NBR 53123; 

j) Garantia de 10 anos – contra defeitos de fabricação 

k) Marcações: gravadas em relevo na parte externa do suporte as indicações: instalado, retirado, mês, ano, e os respectivos números 

l) Ensaios: executar ensaios de recebimento inclusive os testes de comportamento a 70° C e capacidade de fechamento dos contatos con-

forme NBR 5123 e 5169 Norma de referência para fabricação e uso 

NBR-5123 - relé fotoelétrico para iluminação pública (especificação) 

NBR-5169 - relé fotoelétrico para iluminação pública (método de ensaio) 

NTD- 3.40 CEB Distribuição Referências: Modelos de fabricantes certificados pelo INMETRO ou laboratórios oficiais acreditados 
pelo INMETRO 

 
8. CABOS MULTIPLEX 

Condutor Fase: Alumínio Nu, 1350, com resistência à tração mínima de 105 Mpa, isolado em composto termoplástico (PE) – 70ºC ou termofixo 

(XLPE) – 90°C 

Condutor Neutro de Sustentação: Condutor Sólido ou encordoado de alumínio, 1350, têmpera H-19, isolado em composto termoplástico (PE)-70°C 

ou termifoxo (XLPE)-90°C. 

8.1 Cabo multiplex Tríplex 

a) Diâmetros (mm²): 10 e 16 

b) Neutro Isolado: Gravado neutro + 2 condutores gravados fase 1 e fase 2 

c) Norma: NBR – 8182: Cabos de potência multiplexados, autossustentados, com isolação só- lida extrudada de polietileno termoplástico (PE) ou termofi-

xo (XPLE) para tensões até 0,6/1kV. 

8.2 Cabo multiplex Quadriplex 

a) Diâmetros (mm²): 10, 16, 25 e 35 

b) Neutro Isolado: Gravado neutro + 3 condutores gravados fase 1,fase 2 e fase 3 

c) Norma: NBR – 8182: Cabos de potência multiplexados, autossustentados, com isolação só- lida 

 
9. POSTES DE CONCRETO ARMADO E DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE POR IMER- SÃO 

9.1. Tipos 
9.1.1. Concreto Redondo Conicidade Reduzida 

a) Fixação: engastado no piso 

b) Altura: indicada 

c) Capacidade (esforço: 200 kgf) 

d) Modelo: conicidade reduzida 

e) Aplicação: suporte de luminárias Acabamento: pintura conforme solicitação, quando solicitado. 
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f)          Cobrimento: as ferragens deverão possuir um cobrimento mínimo de 2 cm, em qualquer ponto da superfície interna ou externa. 

g) Dimensões: os postes deverão possuir no topo um diâmetro externo de 110 mm +/- 5 mm, e sua base não deve possuir diâmetro su-

perior a 400 mm. 

h) Traço do concreto: deve ser utilizado um traço para o concreto, considerando-se utilização em zona salitrosa sujeito a jateamento 
de areia. A seguir, tabela básica orientava para utilização mesmo deverá executar os seguintes 

ensaios, em corpos de prova, com o traço de concreto adotado: 

- ensaio de névoa salina - astm b-117 

- ensaio de permeabilidade - NBR 10787 

- ensaio de resistividade elétrica - NBR – 9204 

m estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste. 

i) Identificação - gravar de forma legível e indelével: nome ou marca do fabricante. 

data (dia, mês e ano de fabricação). comprimento nominal em metros. Resistência nominal em dan 

 Tolerâncias:     + 50 mm para o comprimento nominal, + 5 mm para as dimensões transversais. 

P.S.: A resistência a ruptura não deve ser inferior a 2 (duas) vezes à resistência nominal. As armaduras longitudinais devem ter cobrimento de 

concreto com espessura mínima de 20mm exceto o topo e a base. 

l) Inspeção geral: 

m) Ensaios: momento fletor, elasticidade, resistência, cobrimento e absorção de água. 

n) Transporte: deverá ser realizado por empresa idônea, com os devidos cuidados, a fim de não danificar. 

10. HASTES DE TERRA 
10.1. Características Básicas: 
a) Material do Núcleo: Aço (SAE 1020) 

b) Revestimento: camada de cobre com espessura mínima de 0,254 mm (10 mils) 

c) Formato: cilíndrico, com extremidade pontiaguda. 

d) Dimensões: 5/8” x 3m. 

e) Conexões: soldas exotérmicas ou conectores 

f) Referências: Copperweld, Cadweld, Burndy, Elind ou similar certificados pelo INME- TRO ou laboratórios oficiais acreditados pelo IN-

METRO. 

11. CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 
11.1. Características Básicas: 

a) Material: liga de cobre estanhado Tração mínima suportável: 10dan 

b) Diversos: deve ser estampada na peça a marca do fabricante bem como as bitolas dos condutores que o mesmo acomoda o conector de-

verá ter um sistema de trava os conectores devem ser fornecidos com pasta anti-óxido suficiente para a execução das conexões em alumínio 

c) Fabricantes: Amp ou similar certificado pelo INMETRO ou laboratórios oficiais acreditados pelo INMETRO 

d) Referencias: os conectores deverão ser adquiridos em fornecedores com a qualidade aprovados pela CELPA. 

11.1.1. Outros Tipos de Conectores: Deverão ser os dos tipos utilizados e aprovados pela CELPA. 

12. PINO PARA ISOLADOR 
a) Fabricação: Pino Polimérico produzido em polietileno de alta densidade 
b) Classe de Tensão: entre 15kV e 35kV 

c) Rosca de 25mm ou 35mm 

 
13. MÃO FRANCESA 
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a) Tipo: Plana 
b) Dimensão: 726mm 
c) Fabricação: Aço galvanizado a fogo 
d) Norma: ABNT NBR 8159/84 

 
14. CINTAS PARA POSTE ACOMPANHADAS DOS PARAFUSOS E PORCAS LATERAIS GALVANIZADAS A 

QUENTE 

14.1. Tipos: circular ou retangular 

a) Material: aço carbono laminado 

b) Zincagem: imersão a quente conforme NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020. 

c) Espessura mínima de camada de zinco: de no mínimo 50 micrômetros 

d) Resistência: a cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de tração “f” de 5000 

dan no mínimo, sem ruptura ou, sem apresentar uma flecha residual superior a 6mm quando tracionado com um esforço “f” de 1500 dan no 

mínimo. 

e) Identificação: deverá ser gravado em cada metade da cinta, e dimensões nominais em mm nos parafusos nome ou marcas do fabricante. 

f) Garantia: o material deverá ser garantido por prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) meses contra qualquer defeito de fabricação ou ma-

téria-prima. 

g) Embalagem: as peças deverão ser embaladas de forma a assegurar seu transporte e manuseio sem que sofram quaisquer danos, não será 

aceita embalagem com poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor. 

h) Deve ser fornecida montado com 02 parafusos e 2 porcas laterais. 

i) Deve ter as superfícies lisas, uniformes e continuas, sem saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições. 

j) A cinta corretamente instalada deve resistir no mínimo aos seguintes esforços mecânicos aplicados durante 01 (um) minuto: carga mínima de 

ruptura F = 5.000 da N; Carga nominal de tração F = 1.500 daN, com flexa residual de 6 mm; o parafuso é próprio para aplicação da porca com o torque 

nominal de 8 daN.m. 

k) O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movi-

mentação e armazenamento. 

l) Sempre que necessário, deve informar as condições especiais de transporte, movimentação e armazenamento. 

m) Embalagem: as peças deverão ser embaladas de forma a assegurar seu transporte e manuseio sem que sofram quaisquer danos, 
Não será aceita embalagem com poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor. 

g) As cintas, parafusos e porcas deverão ser adquiridos com a qualidade aprovados pela CELPA. 
 

15. GRAMPO FIXADOR DE CABOS 
a) Tipo: z-01 e z-02 

b) Fabricação: Chapa de Cobre 
 
16. FERRAGENS E PEÇAS METÁLICAS 

 
a) Utilização: ferragens para suportes fixações e distribuição (parafusos, arruelas, porcas, peças em L, etc); 

b) Material: aço carbono laminado e aço carbono trefilado; 

c) Preparo da superfície: após a confecção das peças e antes da galvanização a quente deverão ser retirados todas as rebarbas e cantos vi-

vos. 

d) Tratamento da peça: galvanização por imersão a quente conforme ABNT, NBR 7414 e 6323 e sae 1010 a 1020. 
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e) Espessura mínima de camada de zinco: de 86 micrômetros; 

f) O parafuso de cabeça quadrada (máquina) 16 mm, deve ser de aço carbono ABNT 1010 a 1020, laminado ou trefilado. Deve ter as super-

fícies lisas, uniformes e contínuas, sem saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições. A cinta deve ser zincada pelo pro-

cesso de imersão a quente. Deve ser fornecido montado com porca quadrada. O parafuso deve ser adequadamente identificado, de forma legível e indelé-

vel: - nome ou marca do fabricante; - data de fabricação na peça e lote. O parafuso corretamente instalado deve resistir aos seguintes esforços mecânicos 

aplicados durante 01 (um) minuto: carga mínima de ruptura a tração com cunha F = 5.000 daN; Carga mínima de cisalhamento F = 3.000 daN, o parafuso é 

próprio para aplicação da porca com o torque nominal de 8 daN.m. O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho e 

suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições especiais de trans-

porte, movimentação e armazenamento. A embalagem deve ser elaborada com material reciclável. 

Referencias: Deve seguir as Normas NBR 8158 e NBR 8159 e serem adquiridos com a qualidade aprovados pela CELPA. 

g) O parafuso de cabeça abaulada (francês) 16 mm, deve ser de aço galvanizado o ABNT 6323. Deve ter as superfícies lisas, uniformes e contí-

nuas, sem saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições. A cinta deve ser zincada pelo processo de imersão a quente. 

Deve ser fornecido montado com porca quadrada. O parafuso deve ser adequadamente identificado, de forma legível e indelével: - nome ou marca do 

fabricante; - data de fabricação na peça e lote. 

h) O parafuso corretamente instalado deve resistir aos seguintes esforços mecânicos aplicados durante 01 (um) minuto: carga mínima de rup-

tura a tração com cunha F = 5.000 daN; Carga mínima de cisalhamento F = 3.000 daN, o parafuso é próprio para aplicação da porca com o torque no-

minal de 8 daN.m. O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, 

movimentação e armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições especiais de transporte, movimentação e armazenamento. A 

embalagem deve ser elaborada com material reciclável. 

Referencias: Deve seguir as Normas NBR 8158 e NBR 8159 e serem adquiridos com a qualidade aprovados pela CELPA. 

i) Os parafusos, porcas, arruelas, e outras peças metálicas utilizadas deverão ter os diâmetros, roscas e características das mesmas que os 

utilizados pela CELPA; 

j) Todas as ferragens e peças metálicas deverão ser adquiridos com a qualidade aprovados pela CELPA. 
 

17. BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
a) Material: tubo de aço carbono. 

b) Dimensões: norma ABNT NBR 8159, 

c)Sendo que para braços de 1 metro de comprimento deve ser utilizado com dimensão mínima de diâmetro externo do tubo com no mínimo 30 

mm e espessura parede do tubo de 1 a 4mm, dependendo dos esforços normativos. 

d) Sendo que para braços de 2 e 3 metros de comprimento deve ser utilizado com dimensão mínima de diâmetro externo do tubo com no mínimo 

40mm e espessura parede do tubo de 1 a 4mm, dependendo dos esforços normativos. 

e) Sendo que para braços superiores a 3 metros de comprimento até 6 metros, deve ser utilizado com dimensão mínima de diâmetro externo do 

tubo com no mínimo 60 mm, espessura parede do tubo de 1 a 4 mm, dependendo dos esforços normativos. 

f) Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR-6323 e NBR 7414 e SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar im-

perfeições ou achatamento, ser isentas de rebarbas e cantos vivos; 

g) Espessura mínima de camada de zinco: de 86 micrômetros 

h) Características: 

        Gravar na peça nome ou marca registrada do fabricante de forma legível  
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     Forma de fixação: Através de dois parafusos galvanizados em furação na cantoneira situada/soldada na extremidade inferior do tubo, 

que deverão ser isentos de quinas vivas e rebarbas e quando for o caso, em furações no próprio tubo nas ocasiões em que a SEURB autorizar a 

eliminação da cantoneira de fixação. 

        Demais especificações conforme NBR-8159-2B e normas complementares. 
 

18. REATORES 
 
18.1. Os reatores bem como os capacitores e ignitores devem ser compatíveis com as lampa- das e com as características gerais abaixo 

a) Reator eletromagnético, uso externo, para uma lâmpada a vapor de sódio/vapor metálico quartzo/vapor metálico cerâmico de 70W, 

220V, Fator de Potência igual ou superior a 0, 92. O reator deve apresentar: selo PROCEL, INMETRO, data de fabricação, garantia de 5 anos, per- das 

magnéticas máxima 12 watts, elevação máxima de temperatura de 65° C e aprovação: NBR 13593, NBR 14305, com selo PROCEL ou CEIP (Centro de 

excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas brasileiras, através de laboratórios acre- ditados pelo INMETRO; 

b) Reator eletromagnético, uso interno, com núcleo protegido, para uma lâmpada a vapor de sódio/vapor metálico quartzo/vapor metálico 

cerâmico de 100W, 220V, Fator de Potência igual ou superior a 0,92. O reator deve apresentar: selo PROCEL, IMETRO, data de fabricação, perdas mag-

néticas máxima 14 watts, elevação máxima de temperatura de 65° C e aprovação: NBR 13593, NBR 14305, com selo PROCEL ou CEIP (Centro de excelên-

cia em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas brasileiras, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO 

c) Reator eletromagnético, uso externo, para uma lâmpada a vapor de sódio/vapor metálico quartzo/vapor metálico cerâmico de 100W, 

220V, Fator de Potência igual ou superior a 0, 92. O reator deve apresentar: selo PROCEL, INMETRO, data de fabricação, garantia de 5 anos, per- das 

magnéticas máxima 14 watts, elevação máxima de temperatura de 65° C e aprovação: NBR 13593, NBR 14305, com selo PROCEL ou CEIP (Centro de 

excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas brasileiras, através de laboratórios acre- ditados pelo INMETRO; 

d) Reator eletromagnético, uso externo, para uma lâmpada a vapor de sódio/ vapor metálico quartzo/vapor metálico cerâmico de 150W, 

220V, Fator de Potência igual ou superior a 0,92. O reator deve apresentar: selo PROCEL, INMETRO, data de fabricação, garantia de 5 anos, per- das 

magnéticas máxima 18 watts, elevação máxima de temperatura de 65° C e aprovação: NBR 13593, NBR 14305, com selo PROCEL ou CEIP (Centro de 

excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas brasileiras, através de laboratórios acre- ditados pelo INMETRO; 

e) Reator eletromagnético, uso externo, para uma lâmpada a vapor de sódio/ vapor metálico quartzo/vapor metálico cerâmico de 

250W, 220V, Fator de Potência igual ou superior a 0,92. O reator deve apresentar: selo PROCEL, INMETRO, data de fabricação, garantia de 5 anos, per- 

das magnéticas máxima 24 watts, elevação máxima de temperatura de 65° C e aprovação: NBR 13593, NBR 14305, com selo PROCEL ou CEIP (Cen-

tro de laboratórios acreditados pelo INMETRO); 

f) Reator eletromagnético, uso externo, para uma lâmpada a vapor de sódio/vapor metálico quartzo/vapor metálico cerâmico de 400W, 

220V, Fator de Potência igual ou superior a 0, 92. O reator deve apresentar: selo PROCEL, INMETRO, data de fabricação, garantia de 5 anos, per- das 

magnéticas máxima 32 watts, elevação máxima de temperatura de 65° C e aprovação: NBR 13593, NBR 14305, com selo PROCEL ou CEIP (Centro de 

excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas brasileiras, através de laboratórios acre- ditados pelo INMETRO; 

 
19. LÂMPADAS 

 
As lâmpadas devem ser compatíveis com os equipamentos auxiliares (reatores, capacitores, ignitores); 

a) Lâmpada vapor de sódio, 70 W, bulbo tubular, 220V, E-27, com 6.000 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 28.000h, com selo 

PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 pe-

lo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 
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b) Lâmpada vapor de sódio, 80 W, bulbo tubular, 220V, E-40, com 10.700 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 35.000h, com selo 

PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 

pelo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

c) Lâmpada vapor de sódio, 100 W, bulbo tubular, 220V, E-40, com 17.500 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 35.000h, com selo 

PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 

pelo INMETRO, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

d) Lâmpada vapor de sódio, 350 W, bulbo tubular, 220V,  E-40, com 33.000 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 32.000h, com 

selo PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 

60598 pelo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

e) Lâmpada vapor de sódio, tipo ovoide, 150W, base E-40, com 15.900 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 32.000h, com selo 

PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Ilumi- nação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 

pelo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

f) Lâmpada vapor de sódio, tipo ovoide, 250W, base E-40, com 29.000 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 32.000h, com 

selo PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 

60598 pelo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

g) Lâmpada vapor de sódio, tipo ovoide, 400W, base E-40, com 50.400 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 32.000h, com selo 

PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 pe-

lo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

h) Lâmpada vapor metálico quartzo 70/ 100W, E-40, bulbo tubular, 220V, com 19.000 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 18.000h, 

com selo PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 

60598 pelo INMETRO ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

i) Lâmpada vapor metálico quartzo 250W, bulbo tubular, 220V, E-40, com 19.000 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 12.000h, 

com selo PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio 

que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 pelo INMETRO, através de 

laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

j) Lâmpada vapor metálico quartzo 400W, bulbo tubular, 220V, E-40, com 28.400 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 14.000h, 

com selo PROCEL ou CEIP (Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / 

IEC 60598 pelo INMETRO, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

k) Lâmpada tipo mista, 160W, base E-27, com 3.500 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 6.000h, com selo PROCEL ou CEIP (Cen-

tro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 pelo INMETRO ou, através 

de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

l) Lâmpada tipo mista, 250W, base E-27, com 5.600 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 6.000h, com selo PROCEL ou CEIP (Cen-

tro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 pelo INMETRO ou, através 

de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 

m) Lâmpada tipo mista, 500W, base E-40, com 14.000 lumens de fluxo luminoso e vida mediana de 10.000h, com selo PROCEL ou CEIP 

(Centro de excelência em Iluminação Pública) ou ensaio que comprove atendimento às normas NBR 60662 / NBR 13592 / IEC 60598 pelo IN- METRO 

ou, através de laboratórios acreditados pelo INMETRO; 
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20. LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
k) Tipo e Material Fabricado: Luminária pública aberta, sem alojamento para reator; 

l) Material Fabricado: Corpo refletor em chapa de alumínio anodizado; 

m) Acessórios: Soqueteira em liga de alumínio fundido acabamento epóxi na cor cinza claro; 

n) Encaixepara tubo até Ø 25,4mm, Ø 28,0mm ou Ø 33,7mm. 

 
21. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 

a) Estribos: 1; 

b) Fabricação: Corpo da armação e haste: aço carbono ABNT 1010 a 1020, laminado ou trefilado. Cuspilha: bronze, latão ou aço inoxidável; 

c) O corpo da armação e haste devem ser zincados por imersão a quente; 

d) A armação secundária deve ser fornecida completamente montada com haste e cupilha; 

e) Identificação: a armação e a haste devem ser estampadas, no mínimo, com o nome ou marca do fabricante; 

22. ARRUELAS 

a) Dimensão: 18 x 38cm 

b) Fabricação: Em aço carbono, ABNT 1010 até 1020, laminado, galvanizado 

c) Tipo quadrada 

23. BOCAL 

20.1 Bocal de Louça E-27 

a) Fabricação: Corpo em porcelana, Bornes em latão 

b) tensão até 250V com limite de corrente até 4A. 20.2 Bocal de Louça E-40 

a) Fabricação: Corpo em porcelana, Bornes em latão 

b) tensão até 500V com limite de corrente até 16A 

24. CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO 

a) Dimensões: 1” e 2” 

b) Fabricação: Em liga de alumínio e acabamento anticorrosivo 

c) Fixação por encaixe liso de 360° 

25. FITAS ISOLANTES 

25.1. Fita isolante adesiva antichama 

a) Fabricação: Em filme de PVC antichama 

b) Rolo de dimensões de 19mm x 5mm 

c) Uso em até 750V 

25.2 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO 

a) Fabricação: Borracha etileno- propileno EPR com linear de polietileno 

b) Uso em até 69kV (Alta Tensão) 

c) Deverá ser resistente à água 

26. ISOLADOR DE PORCELANA 

a) Tipo: Roldana 

b) Dimensão: 72 x 72mm 

c) Tensão Nominal: 1kV 
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d) Carga de ruptura de mecânica: 10kN 

e) Distância de escoamento: 112mm 

27. SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA 

a) Fabricação: Aço carbono 1010/1020 galvanizado a fogo 

b) Dimensão: 94x100x30mm 

28. REDE DE DISTRIBUIÇÃO (TRANSFORMADORA CHAVE FUSÍVEL, PÁRA-RAIOS, CABO DE ALUMINIO COM 

E SEM ALMA DE AÇO (CA E CAA)). TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 

28.1. FINALIDADE 

Deverá seguir a Normas, especificação e padronização das características exigíveis para o transformador de distribuição monofásico e 

trifásico, imerso em óleo, utilizado e aprovado pela Concessionária local = CELPA 

28.2. DEFINIÇÕES 

28.2.1. ANP 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), autarquia integrante da Administração Pública Federal, vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia. 

28.2.2. Exudação 

Migração de corante ou constituinte colorido para a superfície do recipiente de tinta. 
28.2.3. Transformador 

Equipamento estático de indução eletromagnética, cuja finalidade é transformar um sistema de correntes variáveis em um ou em vários outros 

sistemas de correntes variáveis, de intensidade e tensão, em geral, diferentes, e de frequência igual. 

28.2.4. Transformador de Distribuição 

Encontrado nos postes e entradas de força em alta tensão, são de alta potência e projetados para ter alta eficiência, de modo a minimizar o 

desperdício de energia e o calor gerado. Possui refrigeração a óleo, que circula pelo núcleo dentro de uma carapaça metálica com grande área de contato 

com o ar exterior. Seu núcleo também é com chapas de aço-silício, e pode ser monofásico ou trifásico (três pares de enrolamentos). 

Transformador que rebaixa a tensão de uma rede de distribuição de média tensão ao nível de utilização do consumidor final. 

28.2.5. Zincagem por Imersão à Quente 

Processo de revestimento de peças de aço ou ferro fundido, de qualquer tamanho, peso, forma e complexidade, com camada de zinco, visando 

sua proteção contra a corrosão. 

 
28.3. REFERÊNCIAS 

[1] NBR 5034 – Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kV; 

[2] NBR 5356 – Transformador de Potência; 

[3] NBR 5380 – Transformador de Potência - Métodos de Ensaio; 

[4] NBR 5405 – Materiais isolantes sólidos - Determinação da rigidez dielétrica sob reqüência industrial; 

[5] NBR 5433 – Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica; 

[6] NBR 5434 – Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica; 

[7] NBR 5435 – Bucha para transformadores sem conservador de óleo - Tensão nominal 15 kV e 25,8 kV 

- 160 A - Dimensões; 

[8] NBR 5437 – Bucha para transformadores sem conservador de óleo - Tensão nominal 1,3 kV 

- 160 A, 400 A e 800 A - Dimensões; 
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[9] NBR 5440 – Transformadores para redes aéreas de distribuição - Padronização; 

[10] NBR 5458 – Transformador de potência - Terminologia; 

[11] NBR 6323 – Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente; 

[12] NBR 6649 – Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

[13] NBR 6650 – Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural; 

[14] NBR 7036 – Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes; 

[15] NBR 11888 – Bobinas finas e chapas finas de aço-carbono e de aço baixa liga e alta resistência - Requisitos gerais; 

[16] NBR ISO 261 – Rosca métrica ISO de uso geral - Plano geral; 

[17] NBR ISO 262 – Rosca métrica ISO de uso geral - Seleção de diâmetros para parafusos e porcas; 

[18] NBR ISO 68-1 – Rosca métrica ISO de uso geral - Perfil básico - Parte 1: Rosca métrica para parafusos; 

[19] NBR ISO 965-1 – Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 1: princípios e dados básicos; 

[20] NBR ISO 965-2 – Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 2: Limites dimensionais para roscas internas e externas 
de uso geral - Qualidade média; 

[21] NBR ISO 965-3 – Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 3: Afastamentos para roscas de construção; 

[22] NBR ISO 965-4 – Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 4: Dimensões limites para roscas externas zincadas por 

imersão a quente, para montagens com roscas internas com posição de tolerância H ou G, após a zincagem; 

[23] NBR ISO 965-5 – Rosca métrica ISO de uso geral - Tolerâncias - Parte 5: Dimensões limites para roscas internas zincadas por 

imersão a quente, para montagens com roscas externas com posição de tolerância H, antes da zincagem. 

[24] RESOLUÇÃO ANP Nº 25/2005 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico ANP nº 4/2005, que estabelece as especificações dos 

óleos minerais isolantes tipo A e tipo B, de origem nacional ou importado. Revoga a Portaria DNC nº 46/94 e a Resolução CNP nº 09/88; 

[25] SIS 05.5900 – Padrões visuais para preparo de superfície de aço carbono para pintura. 

Referencias: os transformadores deverão ser adquiridos em fornecedores e com a qualidade aprovados pela CELPA. 

28.4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.4.1. Generalidades 

O escopo desta especificação compreende o fornecimento de Transformadores de Distribuição, tipo núcleo envolvido, imersos em óleo, para 

instalação exterior, conforme características e exigências detalhadas a seguir, inclusive a realização dos ensaios de Aceitação e de Tipo, a critério da 

CONTRATANTE, e dos relatórios dos ensaios. 

28.4.2. Níveis de Isolamento 

Os níveis de isolamento e os espaçamentos mínimos no ar são os indicados na Tabela 1 abaixo: 

28.4.3. Frequência Nominal 

A frequência nominal é de 60 Hz. 

28.4.4 Projeto e Construção 

Os transformadores devem ser projetados e fabricados de acordo com a norma NBR 5440, incorporando os melhoramentos que a técnica 

moderna sugere e sempre utilizando materiais novos da melhor qualidade, mesmo quando não referidos implicitamente nesta especificação. O tanque 

deve ser construído para trabalhar hermeticamente fechado, devendo suportar as variações de pressão interna, bem como o próprio peso quando 

suspenso. As paredes do tanque podem ser de forma retangular, oval ou circular. Devem ser utilizadas chapas de acordo com as NBR 6649, NBR 6650 e 

NBR 11888; A parte inferior do tanque deve ser provida de estrutura de apoio que assegure uma distância mínima de 10 mm entre a chapa do fundo e o 

plano de apoio do transformador. 

Deve ser feito o arredondamento em todas as bordas, em especial nos seguintes componentes: 
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a. Tampa principal e abertura para inspeção; 

b. Suportes de presilha de tampas; 

c. Suportes de ganchos de suspensão; 

d. Suportes de placa de identificação. 

28.4.5 Abertura para Inspeção 

A abertura para inspeção deve possuir formato circular de 120 mm, localizada na tampado transformador, sobre o acionamento do comutador, 

devendo ter ressaltos para evitar o acúmulo de água no lado externo das guarnições de borracha. 

28.4.6 Sistema de Comutação de Tensões 

O comutador deve ter comando rotativo, ser do tipo linear, para operações sem carga e sem tensão, ter comutação simultânea nas fases e 

contatos eficientes em todas as posições. Sua manopla de acionamento deve ser interna ao tanque, facilmente acessível através da abertura de inspeção e 

situada em nível superior ao do óleo isolante, permitindo que o operador não entre em contato com o óleo isolante, mesmo nas condições de temperatura 

máxima permitida. A rigidez dielétrica mínima do material do sistema de comutação deve ser de 10 kV/mm, conforme método de ensaio previsto na 

NBR 5405. 

As posições do comutador devem ser assinaladas por meio de números, em perfeita correspondência com as tensões indicadas na placa de 

identificação. Estas posições devem ser marcadas em baixo relevo, de maneira indelével e pintadas com tinta à prova do óleo isolante em cor que 

apresente nítido contraste com o material circundante. 

28.4.7 Indicação do Nível do Óleo Isolante 

O nível do óleo isolante a 25ºC deve ser indicado na parte interna do tanque através de Um traço demarcatório indelével, pintado em cor 

contrastante com a pintura interna, sendo bem visível pela abertura de inspeção 

28.4.8 Acabamento. A pintura deve ser aplicada após a preparação da superfície. Deve ser utilizado o método de esguicho. A medida de es-

pessura da película seca não deve contemplar a rugosidade da chapa, isto é, a espessura deve ser medida acima dos picos. O Jateamento com grana-

lha de aço ao metal branco padrão grau SA -2 ½, deve ocorrer segundo as Normas SIS-05.5900 ou SSPL-PS-63. 

Procedimentos de pré-tratamento da superfície para pintura: 

a. Limpar a superfície com ar comprimido isento de água e de óleo; 
b. Inspeção da superfície a ser pintada, antes da aplicação da tinta de fundo, quanto à presença de corrosão, graxa, umidade e outros materiais 

estranhos. Se for constatada a presença de óleo ou graxa, limpar a superfície com xilol; 

c. Pintura de toda a superfície preparada, com a tinta de fundo, na mesma jornada; 

d. Aplicação de uma camada de tinta, antes de cada demão normal, em regiões de solda, frestas e outras de difícil acesso; 

e. Espera do tempo de repintagem, recomendado pelo fabricante da tinta ou, na ausência desta informação, espera de um tempo mínimo de 12 ho-

ras e máximo de 24 horas. No caso do tempo máximo de repintagem ser ultrapassado, lixar a camada de tinta existente antes da aplicação da demão se-

guinte; 

f. Vedação das eventuais frestas existentes com massa flexível a base de poliuretano; 

g. Não aplicação de tinta se a temperatura ambiente for inferior a 5ºC ou superior a 50ºC; 

h. Não aplicação de tinta em nevoeiro ou quando a umidade do ar for superior a 85%. 

28.4.9 Pintura Externa 

A superfície deve ser preparada, conforme indicado acima. A espessura mínima final da película seca deve ser de 220 µm. O processo de pintura 

deve ser, conforme indicado a seguir: 

a. Uma demão de epóxi, rico em zinco, com espessura mínima final da película seca de 80 µm; 

b. Uma demão intermediária de epóxi óxido de ferro micáceo, espessura mínima da película seca de 60 µm; 
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c. Uma demão de acabamento, poliuretano acrílico alifático com espessura mínima da película seca de 80 µm, na cor cinza claro notação 

Munsell N 6.5, semibrilho. 

28.4.10 Pintura Interna 

A superfície deve ser preparada logo após a fabricação do tanque, as impurezas devem ser removidas através de processo indicado acima. A 

pintura interna deve ser composta por uma demão de epóxi poliamina na cor branca, isenta de ácidos graxos com espessura de 40 µm. Os tratamentos 

dispensados para os radiadores e o processo de pintura devem ser os mesmos utilizados no tanque do transformador. 

28.4.11 Buchas 

As buchas devem ser de porcelana vitrificada, com características compatíveis com os enrolamentos respectivos e devem estar de acordo 

com as normas NBR 5034, NBR 5435, NBR 5437 e NBR5440. As buchas terminais primárias devem ser montadas sobre a tampa, esta deve ser provida 

de ressaltos para evitar o acúmulo de água. As buchas secundárias devem ser montadas lateralmente ao tanque. As fixações das buchas devem ser 

internas. Os transformadores classe 36,2 kV devem ser fornecidos com buchas de AT que possuam distância de escoamento mínima de 20 mm/kV e 

BT normais. 

Os transformadores classe 15 kV devem ser fornecidos com buchas de AT de 25kV, com distância de escoamento mínima de 31 mm/kV 

(Classe IV) e BT normais. 

28.4.12 Terminais de ligação 

Os terminais de ligação de alta tensão devem ser dimensionados para condutores com seção kVA (com tensão secundária de 380/220 V) devem ser 

do tipo T1, conforme NBR 5437. Para transformadores com potências nominais a partir de 225 kVA devem ser utilizados terminais tipo T3, padrão NEMA de 

quatro furos. 

28.4.13 Terminal de Aterramento 

Deve ter um conector próprio para ligação de condutores de cobre ou alumínio de diâmetro 3,2 mm a 10,5 mm, localizado conforme NBR 5440. 

28.4.14 Resfriamento 

Os transformadores devem ter resfriamento do tipo ONAN por circulação natural do óleo isolante. 

Bujão de Drenagem. 

Nos transformadores com potências maiores que 150 k VA, deve ser instalado um bujão de drenagem na parte inferior da parede do tanque 

com diâmetro nominal de 15 mm, a fim de permitir o escoamento completo do óleo. 

28.4.15 Válvula de Alívio de Pressão 

Todos os transformadores com potência superior a 45 kVA deverão contemplar válvula de alívio de pressão. 

28.4.16 Marcações 

As posições do sistema de comutação devem ser marcadas em baixo relevo e pintadas com tinta indelével em cor contrastante com a do 

comutador. Devem ser indicadas no tanque as marcações dos terminais externos de AT e BT; H1, H2 e H3; X0, X1, X2 e X3, respectivamente. 

O número de série do fabricante deve ser gravado em baixo relevo nas seguintes partes do transformador: 

a. No tanque, logo acima da placa de identificação; 

b. Numa das ferragens superiores da parte ativa; 

c. Na tampa; 

d. Na orelha de suspensão. 

28.4.17 Estruturas de Apoio 

A parte inferior do transformador deve ter uma estrutura que assegure uma distância mínima de 10 mm entre a chapa do fundo e o plano de apoio do 

transformador. Na base do transformador devem ser soldadas duas chapas em posição vertical, para proteção do tanque em caso de arrasto Os 
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transformadores monofásicos devem possuir suporte para fixação em poste tipo T1 da NBR 5440. Para os transformadores trifásicos o suporte deve ser do 

tipo T2, conforme NBR 5440. 

28.4.18 Suporte para a Fixação de Para-raios. 

Os suportes devem ser instalados, preferencialmente, na parede lateral do transformador, não sendo possíveis, os mesmos devem ser instalados 

na tampa principal do equipamento. O número de suportes deve ser igual ao 

28.4.19. Identificação 

Todos os transformadores fornecidos devem possuir placa de identificação, no lado de baixa tensão do tanque, de modo a permitir a leitura das 

características, mesmo com o transformador instalado no poste. 

Alternativamente, a fixação da placa de identificação pode ser feita externamente na alça superior ou internamente na alça inferior do 

suporte de fixação no poste. As placas devem ser de alumínio adonisado, de dimensões 105 x 148 mm ou 74 x 105 mm, espessura mínima de 0,8 mm e 

apresentar todas as informações de maneira indelével conforme a NBR 5440, acrescentando-se as seguintes informações na ordem a seguir: 

a. Número do pedido de compra; 

b. Número do item; 

Independentemente da placa de identificação, os transformadores devem estar devidamente identificados com seus respectivos números de série, 

gravados de forma legível e indelével na tampa e na parte ativa dos mesmos. 

O número patrimonial deverá ser pintado na parte da frente do transformador (lado oposto às buchas de baixa tensão) abaixo do radiador; exceção 

se faz aos transformadores monofásicos de potências 10, 25, 50 e 100 kVA, cuja frente deve ser considerada o mesmo lado das buchas secundárias, com 

ou sem radiador. 

28.4.20. Embalagem 

A embalagem do transformador fica a critério do fornecedor, desde que o equipamento chegue em perfeito estado ao destino. O transporte deve 

ser realizado de modo a proteger todo o equipamento contra quebra ou danos devido ao manejo (por exemplo: na pintura). Toda anormalidade 

detectada no recebimento do transformador, devido ao transporte, deve ser sanada a expensas do fabricante.  A embalagem deve ser feita e modo 

que o peso e as dimensões sejam conservados dentro de limites razoáveis a fim de facilitar o manuseio, o armazenamento e o transporte. 

28.4.21. Generalidades 

Todos os ensaios citados nos itens a seguir devem ser efetuados em transformadores prontos, montados e cheios de óleo isolante. As despesas 

relativas a material de laboratório e pessoal para execução dos ensaios correm por conta do fabricante. 

28.4.22. Ensaios de Recebimento 

Devem ser conforme a NBR 5356, item 6.1. Acrescentam-se os seguintes ensaios: 

a. Elevação de temperatura; 

b. Tensão suportável nominal de impulso atmosférico; 

c. Ensaios no líquido isolante; 

d. Rigidez dielétrica a quente; 

e. Verificação da pintura do tanque; 

f.         Aderência. 

 

28.4.23. Relatórios de Ensaio: 

 O Fabricante deve fornecer, após execução dos ensaios, 5 (cinco) cópias dos relatórios, com as seguintes informações. 

a. Data e local dos ensaios; 

b. Nome da CONTRATANTE e número e item do Processo de Aquisição; 
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c. Nome do Fabricante e número de série do equipamento. 

d. Referencias 
 
 
 

 
 

Adeilton Sousa de Amorim 
Engº Civil – CREA 151253708-0 

 
 
 

José Augusto Martins Leão 
Engº Eletricista – CREA 151720943-9
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OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
MARITUBA/PA. 
DATA BASE: JUNHO/2018 
Referência Utilizada: SEDOP/SINAPI / Mês de ref.: abr-18. 

Item Ref. CODIGO DESCRIÇÃO UND QTDE
VALOR UNIT. 

ESTIMADO

VALOR TOTAL 12 

MESES

1 ADMINISTRAÇÃO E MÃO-DE-OBRA

1.1 SINAPI COMPOSIÇÃO Eletricista mês 96 4.610,32R$       R$           442.590,72 

1.2 SINAPI COMPOSIÇÃO Motorista Operador de Munck Guindauto mês 12  R$     4.210,80  R$             50.529,60 

1.3 SINAPI COMPOSIÇÃO Encarregado - Eletrotécnico mês 12  R$     7.069,92  R$             84.839,04 

1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO Eletricista H.E.S H.S.E 1728  R$          41,91  R$             72.420,48 

1.5 SINAPI COMPOSIÇÃO Motorista Operador de Munck Guindauto H.E.S H.S.E 864  R$          38,28  R$             33.073,92 

1.6 SINAPI COMPOSIÇÃO Engenheiro Eletricista Pleno mês 12 18.390,79R$     R$           220.689,48 

1.7 SINAPI COMPOSIÇÃO Almoxarife mês 12 3.097,84R$       R$             37.174,08 

1.8 SINAPI COMPOSIÇÃO Auxiliar de almoxarife mês 12 2.327,44R$       R$             27.929,28 

1.9 SINAPI COMPOSIÇÃO Auxiliar  administrativo mês 12 2.828,10R$       R$             33.937,20 

1.10 SINAPI COMPOSIÇÃO Auxiliar de serviços gerais mês 12 1.881,78R$       R$             22.581,36 

TOTAL DO IITEM 1  R$        1.025.765,16 

2 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2.1 * *

01 ( um ) veículo tipo caminhão munck, com capacidade mínima 

de 8 ton. equipado com lança de até 20 mts,  todo ferramental e 

equipamentos de segurança necessários para realização dos 

serviços de iluminação publica ou/e em evento patrocinado pelo 

município.

H 1.200 138,86R$            R$           166.632,00 

2.2 * *

04 (Quatro) veículos tipo caminhonete, capacidade mínima de

01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo

o feramental e equipamentos de segurança necessároos para

realização dos serviços.

mês 48 13.500,00R$        R$           648.000,00 

2.3 * *

01 (um) veículo tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton.

Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o

feramental e equipamentos de segurança necessároos para

realização dos serviços para plantão de equipe

dia 192 450,00R$            R$             86.400,00 

2.4 SINAPI 85186

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E

RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE

ENTULHO

uni 30 96,15R$              R$               2.884,57 

2.5 * *
Locação, instalação e retirada de transformador,  225 KVA 

Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias
uni 2 7.400,00R$         R$             14.800,00 

2.6 * *
Locação, instalação e retirada de transformador,  150KVA 

Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias
uni 3 5.600,00R$         R$             16.800,00 

2.7 * *
Locação, instalação e retirada de transformador,  30 a 75 KVA 

Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias
uni 3 3.500,00R$         R$             10.500,00 

TOTAL DO IITEM 2  R$           946.016,57 

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 

3 MATERIAIS

3.1 SINAPI 412
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM
unid. 100  R$              0,96  R$                    96,00 

3.2 SINAPI 414
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM
unid. 200  R$              0,06  R$                    12,00 

3.3 SINAPI 410
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM
unid. 100  R$              0,14  R$                    14,00 

3.4 SINAPI 411
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
unid. 200  R$              0,19  R$                    38,00 
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3.5 SINAPI 408
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM
unid. 100  R$              0,92  R$                    92,00 

3.6 SINAPI 393
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
unid. 20  R$              1,17  R$                    23,40 

3.7 SINAPI 396
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO
unid. 20  R$              2,23  R$                    44,60 

3.8 SINAPI 398
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO
unid. 20  R$              3,20  R$                    64,00 

3.9 SINAPI 417

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 

MM

unid. 2  R$              2,57  R$                      5,14 

3.10 SINAPI 11273

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 

(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

unid. 5  R$              7,97  R$                    39,85 

3.11 SINAPI 11272

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 

(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

unid. 10  R$              4,80  R$                    48,00 

3.12 SINAPI 11275
ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, 

PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)
unid. 10  R$              1,93  R$                    19,30 

3.13 SINAPI 11274
ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, 

PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)
unid. 5  R$              1,47  R$                      7,35 

3.14 SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO unid. 520 10,57R$              R$               5.496,40 

3.15 SINAPI 2512
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU 

EQUIV
unid. 50 20,33R$              R$               1.016,50 

3.16 SEDOP E00409 Cabo de aluminio 2 AWG sem alma de aço m 3000 2,45R$                R$               7.350,00 

3.17 SEDOP E00410 Cabo de aluminio 2 AWG com alma de aço kg 500 37,39R$              R$             18.695,00 

3.18 SINAPI 1022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2

m 8000 1,75R$                R$             14.000,00 

3.19 SINAPI 1021

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 4 MM2

m 6000 2,51R$                R$             15.060,00 

3.20 SINAPI 1020

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 10 MM2

m 1000 5,50R$                R$               5.500,00 

3.21 SEDOP E00658 Relé fotoeletrico unid. 6000 31,54R$              R$           189.240,00 

3.22 SEDOP E00418 Cabo multiplex 3x #10mm² m 1000 4,44R$                R$               4.440,00 

3.23 * * Cabo multiplex 3x #16mm² m 600 5,29R$                R$               3.174,00 

3.24 SEDOP E00419 Cabo multiplex 4x #10mm² m 2000 6,87R$                R$             13.740,00 

3.25 SEDOP E00420 Cabo multiplex 4x #16mm² m 1500 9,11R$                R$             13.665,00 

3.26 SEDOP E00421 Cabo multiplex 4x #25mm² m 750 15,19R$              R$             11.392,50 

3.27 SEDOP E00422 Cabo multiplex 4x # 35mm² m 500 19,37R$              R$               9.685,00 

3.28 * * Lâmpada vapor de sódio 70W unid. 1500 23,25R$              R$             34.875,00 

3.29 SEDOP E00585 Lâmpada vapor de sódio 80W unid. 100 26,64R$              R$               2.664,00 

3.30 * * Lâmpada vapor de sódio 100W unid. 2000 29,94R$              R$             59.880,00 

3.31 SINAPI 12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) unid. 900 41,88R$              R$             37.692,00 

3.32 SINAPI 3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) unid. 600 48,43R$              R$             29.058,00 

3.33 SEDOP E00584 Lâmpada vapor de sódio 350W unid. 100 47,87R$              R$               4.787,00 

3.34 SINAPI 3758 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) unid. 400 56,46R$              R$             22.584,00 

3.35 SEDOP E00587 Lâmpada vapor metálico 70W unid. 50 91,13R$              R$               4.556,50 

3.36 * * Lâmpada vapor metálico 100W unid. 700 60,75R$              R$             42.525,00 

3.37 SINAPI 39376 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 unid. 500 39,65R$              R$             19.825,00 

3.38 * * Lâmpada vapor metálico 250W unid. 300 88,98R$              R$             26.694,00 

3.39 SEDOP E00586 Lâmpada vapor metálico 400W unid. 300 95,80R$              R$             28.740,00 

3.40 SEDOP E00578 Lâmpada mista 160W -E27 unid. 100 23,37R$              R$               2.337,00 

3.41 SEDOP E00579 Lâmpada mista 250W -E27 unid. 180 35,00R$              R$               6.300,00 

3.42 SEDOP E00580 Lâmpada mista 500W -E40 unid. 300 65,72R$              R$             19.716,00 

3.43 * * Reator lâmp vapor de sódio 70W unid. 1000 72,64R$              R$             72.640,00 

3.44 * * Reator lâmp vapor de sódio 100W unid. 1300 89,96R$              R$           116.948,00 

3.45 * * Reator lâmp vapor de sódio 150W unid. 700 104,59R$            R$             73.213,00 

3.46 SEDOP E00647 Reator lâmp vapor de sódio 250W unid. 500 141,36R$            R$             70.680,00 

3.47 SEDOP E00648 Reator lâmp vapor de sódio 400W unid. 250 175,25R$            R$             43.812,50 

3.48 * * Reator lâmp vapor metálico 70W unid. 25 89,84R$              R$               2.246,00 

3.49 * * Reator lâmp vapor metálico 100W unid. 350 105,15R$            R$             36.802,50 

3.50 * * Reator lâmp vapor metálico 150W unid. 200 122,67R$            R$             24.534,00 

3.51 * * Reator lâmp vapor metálico 250W unid. 400 196,16R$            R$             78.464,00 

3.52 SEDOP E00650 Reator lâmp vapor metálico 400W unid. 200 140,20R$            R$             28.040,00 

3.56 SINAPI 3798
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 

PETERCO OU EQUIV
unid. 2000 43,57R$              R$             87.140,00 

3.57 SEDOP 171138 Armação secundária de 03 estribos c/ isolador unid. 100 24,53R$              R$               2.453,00 

3.58 SEDOP E00182 Arruela quadrada galv. de 18x38cm unid. 400 1,02R$                R$                  408,00 

3.59 SEDOP E00394 Bocal de louça E-27 unid. 450 3,50R$                R$               1.575,00 

3.60 SEDOP E00395 Bocal de louça E-40 unid. 250 11,68R$              R$               2.920,00 
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3.48 * * Reator lâmp vapor metálico 70W unid. 25 89,84R$              R$               2.246,00 

3.49 * * Reator lâmp vapor metálico 100W unid. 350 105,15R$            R$             36.802,50 

3.50 * * Reator lâmp vapor metálico 150W unid. 200 122,67R$            R$             24.534,00 

3.51 * * Reator lâmp vapor metálico 250W unid. 400 196,16R$            R$             78.464,00 

3.52 SEDOP E00650 Reator lâmp vapor metálico 400W unid. 200 140,20R$            R$             28.040,00 

3.56 SINAPI 3798
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 

PETERCO OU EQUIV
unid. 2000 43,57R$              R$             87.140,00 

3.57 SEDOP 171138 Armação secundária de 03 estribos c/ isolador unid. 100 24,53R$              R$               2.453,00 

3.58 SEDOP E00182 Arruela quadrada galv. de 18x38cm unid. 400 1,02R$                R$                  408,00 

3.59 SEDOP E00394 Bocal de louça E-27 unid. 450 3,50R$                R$               1.575,00 

3.60 SEDOP E00395 Bocal de louça E-40 unid. 250 11,68R$              R$               2.920,00 

3.61 SINAPI 1050

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO 

PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"

unid. 10 2,99R$                R$                    29,90 

3.62 SINAPI 1100

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO 

PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"

unid. 10 9,73R$                R$                    97,30 

3.63 SEDOP E00051 Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço unid. 50 45,56R$              R$               2.278,00 

3.64 SEDOP H00404 Caixa de passagem em PVC d=300mm unid. 15 294,12R$            R$               4.411,80 

3.65 SEDOP E00463 Cinta de poste circular 150 mm unid. 15 20,83R$              R$                  312,45 

3.66 SEDOP E00464 Cinta de poste circular 160 mm unid. 15 21,61R$              R$                  324,15 

3.67 SEDOP E00465 Cinta de poste circular 170 mm unid. 15 30,03R$              R$                  450,45 

3.68 SEDOP E00466 Cinta de poste circular 180 mm unid. 40 30,83R$              R$               1.233,20 

3.69 SEDOP E00467 Cinta de poste circular 220 mm unid. 80 38,67R$              R$               3.093,60 

3.70 SEDOP E00468 Cinta de poste circular 240 mm unid. 15 38,82R$              R$                  582,30 

3.71 SEDOP E00469 Cinta de poste circular 250 mm unid. 15 40,87R$              R$                  613,05 

3.72 SEDOP E00554 Grampo fixador de cabo Z-01 unid. 10 2,51R$                R$                    25,10 

3.73 SEDOP E00555 Grampo fixador de cabo Z-02 unid. 10 3,50R$                R$                    35,00 

3.74 SEDOP E00710 Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conec unid. 20 82,95R$              R$               1.659,00 

3.75 SEDOP E00113 Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" unid. 30 315,44R$            R$               9.463,20 

3.76 SEDOP E00191 Conector tipo parafuso fendido unid. 15 14,02R$              R$                  210,30 

3.77 SEDOP E00178 Pino p/ isolador unid. 5 23,37R$              R$                  116,85 

3.78 SEDOP E00183 Mão francesa plana galvanizada 726mm unid. 100 16,36R$              R$               1.636,00 

3.79 SEDOP E00184 Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm unid. 10 7,01R$                R$                    70,10 

3.80 SEDOP 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA 

ABAULADA

unid. 100 2,59R$                R$                  259,00 

3.81 SEDOP E00187 Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm unid. 10 21,03R$              R$                  210,30 

3.82 SEDOP 436

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA 

ABAULADA

unid. 30 4,39R$                R$                  131,70 

3.83 SEDOP E00624 Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 9m unid. 30 571,30R$            R$             17.139,00 

3.84 SEDOP E00626 Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 11m unid. 20 719,67R$            R$             14.393,40 

3.85 SEDOP E00013 Eletroduto em PVC de 3/4" m 120 2,94R$                R$                  352,80 

3.86 SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
unid. 100 2,86R$                R$                  286,00 

3.87 SINAPI 404
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 

KV (ALTA TENSAO)
m 500 1,03R$                R$                  515,00 

3.88 SINAPI 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES 

DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
unid. 400 4,81R$                R$               1.924,00 

3.89 SEDOP E00180 Sela galvanizada para cruzeta unid. 20 12,85R$              R$                  257,00 

TOTAL DO IITEM 3  R$        1.359.177,49 

R$ 3.330.959,22VALOR TOTAL  GERAL  
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OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMI- 
NAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

 
Data do orçamento: junho/2018 

 
Referência: ABRIL 04/2018 
Fontes: SINAPI 

 

HORISTAS 

 
 

Função 

Códi
go 

Mão 
de 

Obra 
SINA

PI 

 
Salário Hora 

com Leis 
Sociais de 

91,02% 

 

Salário Hora 
sem Leis 
Sociais 

 

BDI 
30,50
% 

 

Salár
io 
hor
a 

 
 

Hora 
Mes 

 
Adicional 

Pericul. 30% 
REF. SIND. 
SINERGIA 

 
 

Salario Total 
Mensal 

Eletricista 2436 12,35 6,47 1,3050 16,12 220,00 1,30 4.610,32 

Motorista 
Operador 
de Munck 
Guindauto 

 
4096 

 
 

14,67 

 
 

7,68 

 
 

1,3050 

 
 

19,14 

 
 

220,00 

 
 

0,00 

 
 

4.210,80 

Encarrega
do - 
Eletrotécn
ico 

2438  
18,94 

 
9,92 

 
1,3050 

 
24,72 

 
220,00 

 
1,30 

 
7.069,92 

          

MENSALIS
TAS 

 
 

Função 

 
Códi
go 

Mão 
de 

Obra 
SINA

PI 

 
Salário Hora 

com Enc. 
Sociais de 

50,49% 

 
 
Salário Hora 

sem Leis 
Sociais 

 
 

BDI 
30,50
% 

 
Salário 

com 
Enc. e 

BDI 

 
 

Hora 
Mes 

 
Adicional 

Pericul. 30% 
REF. SIND. 
SINERGIA 

 
 

Salario Total 
Mensal 

Engenheiro 
eletricista 40939  

14.092,56 
 

9.364,
45 

 
1,3050 

 
18.390,7

9 

 
220,00 

 
0,00 

 
18.390,79 

Engenheiro 
Civil Junior 2706  

12.203,53 
 

8.109,
20 

 
1,3050 

 
15.925,6

1 

 
220,00 

 
0,00 

 
15.925,61 

Almoxarife 40809 2.373,82 1.577,
39 

1,3050 3.097,84 220,00 0,00 3.097,84 

Auxiliar de 
almoxa rife 34392  

1.783,48 
 

1.185,
12 

 
1,3050 

 
2.327,44 

 
220,00 

 
0,00 

 
2.327,44 

Auxiliar de 
administrativo 40812  

2.167,13 
 

1.440,
05 

 
1,3050 

 
2.828,10 

 
220,00 

 
0,00 

 
2.828,10 

Auxiliar de 
serviços 
gerais 

41071  
1.441,98 

 
958,19 

 
1,3050 

 
1.881,78 

 
220,00 

 
0,00 

 
1.881,78 

 

BDI de 30,50% 

BDI diferenciado de 16,83% 

Encargos Sociais de 91,02% - SINAPI COM DESONERAÇÃO 

mailto:seidurpmm@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEIDUR 

SEIDUR Rua Antônio B. Falcão, nº 1652 – Centro – CEP 67.200-000 – Marituba/PA 

Telefone: (91) 3256-0966 / E-mail: seidurpmm@gmail.com 

 

 

 

OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMI- 
NAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

 
Data do orçamento: junho/2018 

 
Referência: ABRIL 04/2018 
Fontes: SINAPI 

 
 

 

HORIST
AS 

 
 
 

Função 

 
 
 

Código 
Mão de 
Obra 

SINAPI 

 
 

Salário 
Hora 
com 
Leis 

Sociais 
de 

91,02% 

 
 
 
Salário Hora 

sem Leis 
Sociais 

 
 
 

BDI 
30,50
% 

 
 
 

Salár
io 
hor
a 

 
 
 

Adicional 
horas 
extras 

SINERGIA 
100% 

 
 
 

Adicional 
Pericul. 30% 
REF. SIND. 
SINERGIA 

 
 
 

Salario Total 
Mensal 

Eletricista 243
6 

12,35 6,47 1,3050 16,12 32,24 1,30 41,91 

Motorista 
Opera- dor 
de Munck 
Guindauto 

 
409

6 

 
14,67 

 
7,68 

 
1,3050 

 
19,14 

 
38,28 

 
0,00 

 
38,28 

mailto:seidurpmm@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEIDUR 

SEIDUR Rua Antônio B. Falcão, nº 1652 – Centro – CEP 67.200-000 – Marituba/PA 

Telefone: (91) 3256-0966 / E-mail: seidurpmm@gmail.com 

 

 

 
 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI REFERÊNCIAL 

 
OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

DATA BASE: JUNHO/2018 
 
 

 
 

 

Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU 
 
 

 

Marituba/PA, 20 de novembro de 2018. 
 

 
Engº Civil Responsável 
Nome: Adeilton Sousa de Amorim CREA 
PA 151253709-0 

[(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] -1 

BDI =  
 (1-I) 

 
AC = Administração Central 

 
3,15% 

S= Seguros 0,35% 

R= Riscos 0,97% 

G= Garantia 0,45% 

DF= Despesas Financeiras 0,590% 

L= Lucro 7,40% 

I= Impostos 13,15% 

ISS 5,00% 

PIS 3,00% 

COFINS 0,65% 

CPRF 4,50% 

(1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 
0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) 

BDI = -1 

 (1-0,1315) 

 
1,133435144 

BDI = -1 

 0,8685 

BDI = 30,50% 

mailto:seidurpmm@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEIDUR 

SEIDUR Rua Antônio B. Falcão, nº 1652 – Centro – CEP 67.200-000 – Marituba/PA 

Telefone: (91) 3256-0966 / E-mail: seidurpmm@gmail.com 

 

 

 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO REFERÊNCIAL 

 
OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMI- NAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

DATA BASE: JUNHO/2018 
 
 
 

 

 

Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU 
 
 

Marituba/PA, 20 de novembro de 2018. 
 

 
Engº Civil Responsável 
Nome: Adeilton Sousa de Amorim CREA 
151253709-0

[(1 + AC + S + G + R)(1+DF)(1+L)] -1 

BDI =  
 (1-I) 

 
AC = Administração Central 

 
1,50% 

S+G= Seguros+Garantia 0,48% 

R= Riscos 0,56% 

DF= Despesas Financeiras 1,11% 

L= Lucro 3,50% 

I= Impostos 8,15% 

ISS 0,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

CPRF 4,50% 

  (1 + 0,0150+ 0,0048 + 0,0056)(1+0,0111)(1+0,0350)  

BDI = -1 

 (1-0,815) 

BDI = 16,83% 

mailto:seidurpmm@gmail.com


ESTADO DO PARÁ MUNICI-

PIO DE MARITUBA/PA 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – 

CEP: 67200-000 CNPJ/MF 

01.611.666/0001-49 

 

 

 

OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 
DATA BASE: NOVEMBRO/2018 

SINAPI - Composição de Encargos Sociais PARÁ 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃ

O 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 
HORISTA MENSALIST

A 
HORISTA MENSALIST

A 
% % % % 

 GRUPO A 

A1 INSS  0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI  1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI  1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA  0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE  0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação  2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS  8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total  16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

 GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,16% Não incide 18,16% Não incide 

B2 Feriados  4,16% Não incide 4,16% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,93% 0,69% 0,93% 0,69% 

B4 13º Salário  11,21% 8,33% 11,21% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,09% 0,06% 0,09% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas  0,75% 0,56% 0,75% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,87% Não incide 2,87% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,13% 0,09% 0,13% 0,09% 

B9 Férias Gozadas 12,55% 9,33% 12,55% 9,33% 

B10 Salário Maternidade  0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 

B Total 50,88% 19,08% 50,88% 19,08% 

 GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado  8,32% 6,18% 8,32% 6,18% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,20% 0,15% 0,20% 0,15% 

C3 Férias Indenizadas  1,87% 1,39% 1,87% 1,39% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  5,41% 4,02% 5,41% 4,02% 

C5 Indenização Adicional  0,70% 0,52% 0,70% 0,52% 

C Total  16,50% 12,26% 16,50% 12,26% 

 GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  8,55% 3,21% 18,72% 7,02% 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio   
0,70% 

 
0,52% 

 
0,74% 

 
0,55% Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 

D Total  9,25% 3,73% 19,46% 7,57% 

TOTAL(A+B+C+D)  93,43% 51,87% 123,64% 75,71% 
Fonte: Informação Dias de Chuva – 
INMET 

 
 
  
Adeilton Sousa de Amorim  
Eng.º Civil CREA PA 151253709-0



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

 

  

 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR 

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua _______________________, nº ____, (Bair-

ro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI/CPF), DECLARA, sob as penas da Lei, que está IDÔ-

NEA para contratar com a Administração Pública Direta, Indireta, não estando punida nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da 

Lei nº 8.666/93, bem como que de que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habili-

tação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade 

econômico-financeira. Estamos cientes que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos 

financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos 

termos do edital de Licitação.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

 

_________________, em _______ de _____________ de ____. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA COM RELAÇÃO DOS  

PROFISSIONAIS 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR 

  

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua _______________________, nº 

____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI/CPF), declara que caso seja vencedora da 

presente licitação, seus responsáveis técnicos, juntamente com outros profissionais habilitados, se comprometem a exercer 

diretamente suas atividades nos serviços objeto da presente licitação, conforme abaixo se demonstra. 

 

(Apresentar relação dos profissionais técnicos da empresa)  

 

Exemplo: NOME        FORMAÇÃO        FUNÇÃO        CONCORDÂNCIA/ASSINATURA 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

_________________, _______ de _____________ de _____. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 
 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR  

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, 

(Nome/CI/CPF), declara que recebeu todos os documentos e informações necessários à apresentação da proposta comercial, 

que tem pleno conhecimento e concordância com os termos do Edital e Seus Anexos, bem como que tomou conheci-

mento de todas as condições necessárias para o cumprimento das obrigações da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________________, _______ de _____________ de _____. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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ANEXO V 

MODELO DE CARTA DA PROPONENTE 

 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR  

 

Afirmamos expressamente que:  

a) Estamos cientes das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os 

documentos apresentados e forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;  

b) Executaremos os serviços de acordo com as normas da ABNT, o projeto básico e/ou memorial descritivo, planilhas orça-

mentárias e as demais especificações técnicas fornecidas pela interveniente, alocando todo o pessoal técnico, necessário para 

sua realização;  

c) Estaremos instalados e prontos para o início dos serviços a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;  

d) Executaremos os serviços de acordo com o prazo estabelecido no Edital e seus anexos;  

e) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Serviço, relação de todo pessoal técnico adequado, acompa-

nhada de declaração individual de disponibilidade para a realização do objeto desta licitação, bem como a relação de todas as 

máquinas, equipamentos e demais ferramentas necessárias à total execução dos serviços.  

Atenciosamente, 

(Diretor ou representante legal) 

Assinatura 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES/SERVIDOR PÚBLICO 

 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR   

 

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua _______________________, nº ____, (Bair-

ro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI/CPF), em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, 

do artigo 7º, da Constituição Federal e ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, DECLARA que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo a condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 

8666/93).  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

_________________, _______ de _____________ de ____ 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR 

 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________, portador do Documento de Identidade nº ________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

________________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016. 

• DECLARA possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da 

Lei Complementar nº 123/06 para regularização alterada pela Lei nº 147/2014 e nº 155/2016. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 DECLARA, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser imposta, bem como do conteúdo do art. 299 do Có-

digo Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

_________________,  _______ de _____________ de ____ 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

À  
Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR  

 
Em atendimento à licitação Tomada de Preços nº ______________, tipo menor preço Global, destinada à 
_______________________ apresentamos nossa proposta nas seguintes condições:  
 
A PROPOSTA define as condições técnicas e comerciais para a ___________________________, e se encontra devidamente 
assinada pelos(s) representante(s) legal(is) desta empresa.  
 
Declaramos expressamente que:  
a) Executaremos os serviços pelo Menor Preço Global de R$................ (por extenso), conforme planilha anexa, tomando por 
base o mês de ........ (mês de referência dos preços);  
b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus anexos;  
c) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das 
condições de garantia que oferecemos;  
d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e 
encargos trabalhistas com o pessoal;  
e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação;  
f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;  
g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do inteiro teor do seu conteúdo 
e condições, e que não detectamos incompatibilidade nos elementos técnicos fornecidos;  
h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução de ________ (______), contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviços.  
i) Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta estão incluídas todas e quaisquer despesas 
relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas dire-
tas e indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital. 
j) Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão de 
Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias. 

Atenciosamente, 
_________________,  _______ de _____________ de ____ 

[ Nome, CI, CPF, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6° DO ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

DO PARÁ 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR  

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua _______________________, nº ____, (Bair-

ro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI/CPF), faz a seguinte Declaração de empregabilidade de 

pessoas com necessidades de especiais: 

(  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de necessidades especiais, de 

acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

(  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de necessidades especi-

ais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do 

Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

 Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

_________________, em _______ de _____________ de _____. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 

 

 

Observação: caso a empresa possua em seu quadro funcional menos de 20 (vinte) empregados deverá, se for o caso, decla-

rar que não emprega pessoas portadoras de deficiência em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5% (cinco por 

cento), de acordo com o art. 28, §6° da Constituição Estadual (EC n° 42/2008). 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

À  

Prefeitura Municipal de Marituba - PMM 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR 

Comissão Especial de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR  

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua _______________________, nº ____, (Bair-

ro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI/CPF), declara que caso seja vencedora da presente 

licitação, imediatamente após a assinatura do contrato, fará a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, junto ao CREA-

PA. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de ____. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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ANEXO XI 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO Nº XXXXX 

CONTRATO Nº XXXXXX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍ-

PIO DE MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, E A EM-

PRESA XXXXXXX, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDI-

ÇÕES SEGUINTES. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-

Pará, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

DE MARITUBA/PA, com sede na_______________ denominada CONTRATANTE, representada pelo Sr. ......, Secretário 

Municipal, RG ....., CPF ......, domiciliado e residente na Rua ...., nº ....., bairro ....., na cidade de ......,  CEP ...... e do outro lado 

a empresa ______________, CNPJ ____________________, sediada à ______________________, na cidade de 

_____________, CEP ______________, denominada CONTRATADA, por seu representante legal, 

_____________________________________, brasileiro (a), estado civil, RG______________, CPF _______________, domi-

ciliado  e residente  __________________, com fundamento no Processo Licitatório nº _________________, na modalidade 

XXXXXXXXX nº ___________, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e dos princípios 

da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado, celebram o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM DO CONTRATO 

 

Trata-se de contrato na forma de execução em regime de empreitada por preço global, resultante do Processo Licitatório 

Nº XXXXXXXXXX, na modalidade XXXXXXXXXXXXXXX Nº XXXXXXXX, devidamente homologado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Edital da XXXXXXXXXXXXXXX nº 

________, e, nos casos omissos, observar-se-á o disposto no Código Civil Brasileiro e demais diplomas legais pertinentes à 

matéria. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO 

 

3.1.  Constitui objeto deste instrumento a PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINA-

ÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, conforme condições constantes do Anexo I e proposta vencedora, parte 

integrante e inseparável do edital convocatório e deste instrumento; 

3.2.  A CONTRATADA deverá executar os serviços, objeto deste Contrato, nos locais, devidamente designados e de pleno 

conhecimento da contratada, conforme condições constantes do Edital e seus anexos, em consonância com as instruções da 

CONTRATANTE, obedecidos o Projeto Básico, Memorial Descritivo, planilhas orçamentárias e as normas legais pertinentes.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1. O Valor Global do Contrato é de R$-_____________(______________________________), onerando a seguinte 

dotação orçamentária: 

4.2. As despesas decorrentes da execução da obra objeto desta licitação correrão através da seguinte dotação orçamen-

tária: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

5.1.  Após empenho parcial ou global dos serviços, o pagamento se dará à medida que as etapas estabelecidas, no crono-

grama físico-financeiro, forem efetivamente concluídas no período, mediante medição; 

5.2.  A fatura deverá ser registrada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 

5.3. O processo será encaminhado ao fiscal do contrato para atesto, que deverá se dar até o 5º dia útil da data de protoco-

lo; 

5.4.  O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o atesto do fiscal do contrato; 

5.5.  A contratada fica ciente de que é condição para qualquer pagamento a apresentação dos seguintes documentos:  

5.5.1. Recibo em duas vias; 

5.5.2. Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o nº do Contrato; 

5.5.3. Boletim de Medição, devidamente atestado pelo responsável pelos serviços e/ou fiscal do contrato; 

5.5.4. Cópia da Nota de Empenho; 

5.6.  Além dos documentos solicitados no item 5.5, a contratada deverá apresentar juntamente com as faturas/ notas fis-

cais:  

5.6.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa da 

união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN;  

5.6.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei; 

5.6.3. Certidão Negativa de Débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 

  5.6.4. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 

 5.6.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 5.6.6. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 

5.7.  O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela indicada, 

deduzidas as retenções previstas em lei; 

5.8.  O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a contratada 

efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere a eventuais re-

tenções tributárias; 

5.9.  A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando-se a contagem dos 

prazos fixados para o atesto e pagamento a partir do recebimento da documentação corrigida; 

5.10.  O contratado deve comprovar a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

bem como as exigências estabelecidas no instrumento do contrato;  

5.11.  Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua rea-

presentação na SEIDUR; 

5.12.  No caso de empresas brasileiras e empresas estrangeiras sediadas no Brasil, que tenham apresentado cotação em 

moeda estrangeira, o pagamento será sempre efetuado em reais, com base na taxa de câmbio publicada pelo Banco Central 

do Brasil, em vigor no dia útil anterior ao efetivo pagamento; 
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5.13.  O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:  

5.13.1. Nota fiscal/Fatura com a discriminação resumida dos serviços executados, período da medição, número da li-

citação, número do de Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas, observadas as normas vigentes.  

5.13.2. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura/Recibo, obrigatoriamente com o número de inscrição no 

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, 

mesmo aqueles de filiais ou da matriz, de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 

971, de 13 de novembro de 2009, e demais alterações.  

 

5.14.  A liberação da primeira parcela fica condicionada, além dos documentos exigidos nos itens 5.5 e 5.6 e subitens, 

à:  

5.14.1. Comprovação da ART ou RRT dos serviços;  

5.14.2. Comprovação de matrícula dos serviços no CEI a ser efetuada no CNPJ da empresa contratada;  

5.14.3. Comprovação de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do valor do contrato, nos termos 

do art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93;  

 

5.15.  As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilida-

de da contratada;  

5.16.  Da contribuição sindical, no caso de a obra com duração de 365 dias ou mais; 

5.17.  O recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deve ser feito nos termos do art. 3º, da Lei 

Complementar nº 116/2003. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

6.1.  O prazo de execução e vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura;  

6.2.  Para início de execução dos serviços será emitida pela SEIDUR, ordem de início dos serviços, no prazo de até 10 

dias, contados a partir da data da assinatura do contrato;  

6.3.  Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, desde que devida-

mente justificado e com base nos motivos apontados no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. Iniciar os serviços até 10 dias após o recebimento da ordem inicial dos serviços, disponibilizando mão-de-obra qualifi-

cada para prestar os serviços de forma ininterrupta, incluindo finais de semana e feriados. 
7.2. Apresentar, quando do recebimento da ordem de início dos serviços, plano de trabalho discriminando, de forma clara 

e precisa, as responsabilidades de todos os profissionais, inclusive, nas hipóteses de situações emergenciais; 
7.3. Entregar à Administração, nos prazos determinados, os documentos necessários a medição dos serviços executados, 

assim como BO'S que comprovem as ocorrências de furtos, vandalismos ou abalroamentos; 
7.4. Apresentar à Administração, antes do início de suas atividades e quando houver qualquer alteração no quadro de 

funcionários, relação do pessoal que irá prestar os serviços objeto da contratação; 
7.5. Responder isoladamente pelas despesas de salários e vantagens e ainda as decorrentes de acidentes de que ve-

nham a ser vítimas seus empregados quando em serviço; 
7.6. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer ônus fiscais e 

tributários de origem federal, estadual e municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e co-
merciais vigentes durante a execução dos serviços e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que 
lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e da execução 
dos serviços previstos; 
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7.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à PMM e/ou a terceiros, mesmo que não caracteri-
zada a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários durante os serviços; 

7.8. Comunicar por escrito à contratante a ocorrência de qualquer fato anormal ou dano, verificado no local da prestação 
de serviço pactuado, no primeiro dia útil subsequente à ocorrência; 

7.9. Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de trabalho, de forma que os mesmos man-
tenham o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com os servidores da contratante e com os munícipes; 

7.10. Permitir que a contratante fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, ficando-lhe assegurado o 
direito de aceitá-los ou não; 

7.11. Proceder à substituição do profissional que não demonstre possuir as habilidades indispensáveis à execução das 
tarefas ou revele comportamento inconveniente ou insatisfatório ao pleno desempenho dos encargos que lhe forem 
confiados, no prazo máximo de 5 dias úteis após solicitação da contratante; 

7.12. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação parcial ou total dos trabalhos, por culpa a si 
imputável; 

7.13. Comprometer-se a cumprir todas as condições gerais de segurança e medicina do trabalho, sob pena de rescisão ou 
outras penalidades contratuais, a critério da contratante e em conformidade com a legislação em vigor; 

7.14. Exercer as suas atividades nos limites do município de Marituba, e identificar todos os seus veículos destinados aos 
serviços previstos neste edital com os dizeres: “a serviço da prefeitura municipal de Marituba”; 

7.15. Comprometer-se, por si e por seus funcionários, a não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meios, informa-
ções obtidas em decorrência da realização dos serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa autorização da 
contratante; 

7.16. Apresentar, sempre que solicitados pela contratante, quaisquer documentos dos profissionais vinculados aos serviços 
oriundos desta contratação; 

7.17. Obedecer às normas de segurança relativas à confiabilidade dos sistemas e à manutenção da integridade dos dados; 
7.18. registrar os boletins de ocorrência policial (BO) de todo evento de furto, vandalismo ou abalroamento, sem nenhum 

custo para a contratante; 
7.19. Detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos serviços; 
7.20. Os erros de implementação deverão ser corrigidos pela contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a partir 

da data de comunicação feita pela contratante, à exceção dos serviços em produção cujo prazo será definido no 
acordo de nível de serviço; 

7.21. O prazo de garantia de cada serviço implementado/executado através desta contratação será de um ano, contado a 
partir da implantação, sem custos adicionais para a contratante; 

7.22. Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementações nos serviços executados pela contratada, 
durante a vigência do contrato, deverão ser realizadas, sem custos adicionais para a contratante; 

7.23. A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-
ais, resultantes da execução do contrato, não transfere à contratante a responsabilidade por seu pagamento nem po-
derá onerar o objeto desta contratação; 

7.24. Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser absolutamente novos. A constatação pela 
fiscalização de, no âmbito de uma autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui expresso, 
constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às sanções previstas, além de obrigá-la a fornecer mão-de-
obra necessária para verificação pela fiscalização de todos os materiais e equipamentos aplicados, referentes à auto-
rização em questão. Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta verificação deverão 
ser substituídos por outros novos, sem qualquer ônus para o contratante. 

7.25. A contratada deverá atender aos padrões de desempenho estipulados no projeto básico e no contrato. O não atendi-
mento às condições de qualidade poderá implicar na aplicação das penalidades correspondentes. 

7.27 Segurança e medicina do trabalho 
7.27.1. Antes de iniciar os trabalhos a contratada deverá obrigatoriamente, apresentar à fiscalização competente, cópia dos 

seguintes documentos: 
a) procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal, em papel timbrado da empresa; 
b) PPRA - NR 9 (programa de prevenção de riscos ambientais) ou PCMAT – NR 18 (programa de condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção); 
c) PCMSO – NR 7 (programa de controle médico de saúde ocupacional); 
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d) aso (atestado de saúde ocupacional) dos funcionários que estarão vinculados ao contrato; 
e) comprovante de participação dos trabalhadores no treinamento de segurança em instalações e serviços com eletrici-

dade, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas para cada curso, conforme previsto no anexo III da NR 10; 
f) ficha de controle de recebimento de EPI’S e termo de responsabilidade assinada pelo trabalhador; 
7.27.2. Durante a execução dos trabalhos, a contratada deverá, quando for o caso, apresentar à fiscalização da prefeitura, os 

seguintes documentos: 
a) em caso de acidente de trabalho, a contratada deverá apresentar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e qua-

tro) horas após a ocorrência, cópia da CAT (comunicação de acidente do trabalho), providências tomadas, relatório do 
acidente efetuado pelo SESMT; 

b) no caso de acidente grave ou fatal a contratada, além das medidas de socorro cabíveis, deverá informar imediata-
mente a ocorrência à fiscalização da contratante. 

7.27.3. Mensalmente a contratada deverá apresentar até o segundo dia útil, o relatório de segurança e medicina do trabalho 
do mês anterior, no mínimo com as seguintes informações: 

a) número de funcionários em serviço; 
b) número de acidentes pessoais e materiais; 
c) número de homens/horas trabalhadas; 
d) números de dias perdidos e dias debitados referente aos acidentes; 
e) número de inspeções de segurança realizadas; 
f) número de cursos/treinamentos realizados; 
g) composição do SESMT e da CIPA;  
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1. Dispor de informações suficientes para a Contratada executar os serviços dentro do solicitado no Contrato; 
8.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e faturados; 
8.3. Notificar por escrito a CONTRATADA, por eventuais irregularidades ou defeitos encontrados na execução dos serviços, 
fixando prazos para sua correção; 
8.4. Notificar por escrito a CONTRATADA, sobre aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da suspensão da 
prestação de serviços; 
8.5. Fiscalizar a execução dos serviços em especial aqueles que direto ou indiretamente sejam relativos ao Meio Ambiente de 
Trabalho, notadamente àqueles relativos à saúde, segurança e a vida dos trabalhadores; 
8.6. Verificar o cumprimento pela Contratada, quanto as obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
8.7. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessão de mão de obra; 
8.8. Fornecer projetos elétricos demonstrando as informações necessárias para a devida prestação de serviço; 
8.9. Fornecer material de consumo para execução dos serviços de call-center e atendimento presencial aos contribuintes. 
 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

9.1. A CONTRATADA deverá solicitar, através de correspondência, em 02 (duas) vias, protocolada no Protocolo no prédio 

sede da Prefeitura Municipal de Marituba-PA, Rodovia BR 316, s/n, Km 13, Centro, Marituba/PA, CEP 67200-000, o 

recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento 

Provisório, nos termos do art. 73, I, da Lei 8.666/19993; 

9.2. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela 

Administração; 

9.3. A Administração lavrará o Termo de Recebimento Definitivo, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação da execução aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69, da Lei 8.666/1993. A expedição 

deste termo será condicionante para o pagamento da última parcela; 

9.4. O Termo de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do con-

trato e da legislação em vigor; 
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9.5. A Contratada fica obrigada, a reparar, às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica, devidamente 

comprovada na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, independente de qualquer aviso ou comunicação 

extrajudicial ou judicial, quando da ocorrência do previsto nos artigos 77, 78, incisos I a XII e XVIII, e 79, inciso I, da Lei 

8.666/1993; 

10.2. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo e mediante autorização escri-

ta e fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência da Administração; 

10.3. No caso da rescisão prevista nos incisos XIII a XVII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que haja culpa da Con-

tratada, será esta ressarcida dos prejuízos que houver suportado, desde que esteja devidamente comprovada a inexistência 

de culpa, bem como haja a comprovação dos prejuízos sofridos; 

10.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I, do art. 79, acarretará as consequências previstas no art. 80, sem prejuízo 

das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES                                   

 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal de Marituba poderá, garantida a prévia defesa do 

contratado no prazo legal, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 art. 87, aplicar as seguintes sanções: 

 
a) Advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 
b) Multa moratória – a empresa CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,03% sobre o valor total do contrato, 

pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento 
a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

c) Multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato, podendo 
esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus a contratada, recolhido através de GRU, ou cobrado judicialmente; 

d) Suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os moti-
vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

f) Pela recusa em aceitar o pedido de execução e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a 
CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
11.2. A PMM aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 
 
11.3. Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11.4. Multas moratórias deverão obedecer ao limite de 20% do valor total do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 
As faturas pagas após 12 (doze) meses da apresentação da proposta serão pagas pelo acumulado de 12 meses do Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC) e Fundação Getúlio Vargas (FGV), utilizando-se da seguinte fórmula:  
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R = V.(I - IO) / IO 

 
Onde: 
  
R = Valor do reajuste procurado;  
 V = Valor remanescente;  
 I = Índice relativo ao mês do reajustamento;  
 Io = Índice relativo ao mês da proposta.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços deste Contrato, 

a CONSTRATANTE, através de profissional especialmente designado, acompanhará e fiscalizará sua execução (art. 67), sem 

de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, nos termos dos artigos 69 e 70, da Lei 8.666/1993. 

13.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pela CONTRA-

TANTE: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

13.3. No desempenho da fiscalização, os técnicos da CONTRATANTE deverão contar com a total colaboração da CONTRA-

TADA; 

13.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em par-

te, qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados; 

13.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a CONTRATANTE 

reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRA-

TADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades cabíveis; 

13.6. A Administração terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizem e plenos poderes para praticar atos, nos 

limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da CONTRATANTE, tais 

como: 

a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas neste CONTRA-

TO, ou com as informações ou a documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE; 

b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CONTRATADA; 

c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja considerada inconveniente; 

d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências da CON-

TRATANTE, amparadas em disposições contidas neste contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será co-

municado por escrito à CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas no Instrumento Con-

tratual; 

e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA as exigências da CON-

TRATANTE; 

13.7. A CONTRATADA deve aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo técni-

co da CONTRATANTE; 

13.8. A fiscalização deverá: 

a) Atestar as notas fiscais/faturas e dar visto nos demais documentos apresentados pela CONTRATADA; 
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b) Propor aplicação de penalidades, de acordo com disposto no contrato, sob pena de responsabilidade, quando for 

constatada qualquer irregularidade (descumprimento de obrigação contratual). 

13.9. O contrato será fiscalizado por 01 (um) servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, sendo: fiscal titular, que responderá pela fiscalização, abaixo expostos: 
 

TIPO FISCAL 

NOME COMPLETO José Augusto Martins Leão 

TELEFONE 3256-0891 

Nº. MATRÍCULA 008965 

Nº PORTARIA NOMEAÇÃO 0040/2018.GAB/SEIDUR 

DATA NOMEAÇÃO 17/09/2018 

CARGO Assessor Especial IV 

TIPO DO VÍNCULO Comissionado 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

14.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE quando da ocorrência das hipóteses pre-

vistas no Art. 65, I, “a” e “b”, da Lei Federal nº. 8.666/1993; 

14.2. O contrato poderá ainda ser modificado através de acordo entre os contratantes quando ocorrerem as hipóteses previs-

tas no art. 65, II e alíneas, da Lei 8.666/1993; 

14.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fize-

rem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

15.1. Será exigida da CONTRATADA no ato da assinatura do contrato, a prestação de garantia na contratação do objeto deste 

instrumento convocatório, sob a forma de caução em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária, emitidas nos termos da 

legislação vigente, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 56, § 2º da Lei 

nº 8.666/93; 

15.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do Objeto deste Contrato 

ou recuperar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer 

obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões; 

15.4. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado 

pela CONTRATANTE; 

15.5. A garantia prestada será retirada definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por 

culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

15.6. A garantia será restituída, somente após integral cumprimento de todas as obrigações contratuais. Inclusive, recolhimen-

to de multas e satisfação de prejuízos causados a CONTRATANTE; 

15.7. Em se tratando da modalidade fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos bene-

fícios nos artigos 827 e 835 do Código Civil e alterações; 

15.8. Caso o contrato seja prorrogado, ou expirado o prazo da garantia contratual, a CONTRATADA se obriga a prestar nova 

garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nas modalidades já elencadas, abrangendo o 

período estipulado de prorrogação; 

15.9. A garantia será liberada, após solicitação da contratada, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de rece-

bimento definitivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SUBCONTRATAÇÃO 

 

16.1. Será permitida a subcontratação não devendo ultrapassar o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do contrato, 

desde que devidamente autorizada pela contratante. 

16.2. A contratada deverá submeter formalmente a(s) propostas de subcontratação à equipe de fiscalização do município, 

com a indicação da(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s), com apresentação dos documentos exigidos na licitação para a 

habilitação e detalhar os serviços a serem executados. 

16.3. A contratante não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porven-

tura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido 

exclusivamente com a contratada, que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos 

que eventualmente estas causarem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

Este contrato será publicado em forma de extrato, nos Diários Oficiais e no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de Contas do 

Município, nos prazos estipulados por lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, que não puderem 

ser resolvidas nas vias administrativas, com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado. 

 

E por estarem justos e contratados as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Marituba (PA), XX de XXXXXXXXX de XXXX 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 1._____________________________                2._______________________________ 

     CPF:                          CPF: 
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ANEXO XII 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR.  

Prezado Licitante, 

Solicito a V. Sª. preencher com LETRA LEGÍVEL o Protocolo de Recebimento  do Edital e seus anexos abaixo e re-

metê-lo ao servidor, no ato de seu recebimento.  

O não preenchimento completo do Protocolo de Recebimento do Edital exime o Presidente da Comissão da comuni-

cação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto:  Serviços de drenagem – Ruas de Marituba – Drenagem superficial (meio fio e calçada), localizadas neste Município.                            

Data da abertura:  07 de novembro de 2018.    

Hora: 10:00  

Local: Coordenação de Licitações e Contratos, sediada na Rodovia BR-316, s/n – km 13 – Centro – Marituba- Pará, CEP: 

67.200-000.   

    

Declaramos ter recebido da Administração Municipal de Marituba – Coordenação de Licitações e Contratos, o Edital e 

seus anexos da TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20181110-01 – TP-PMM-SEIDUR. 

 

____________________ 

Assinatura /carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 
 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________ 

 
CNPJ Nº: _____________________________________________________________________________ 

 
ENDEREÇO: __________________________________________________________________________ 

 
COMPLEMENTO: _______________________________________________________________________ 

 

CEP:__________________CIDADE / ESTADO _______________________________________________ 
 

TELEFONE: ____________________________ FAX ___________________________________________ 
 

E-MAIL: _____________________________________________________________________________ 
 

PESSOA DE CONTATO: __________________________________________________________________ 

 
CELULAR: ____________________________________________________________________________ 
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