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SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2014 

HORÁRIO: 14 horas (tolerância de 5 minutos). 

OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA, CREDENCIADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL, 
DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE 
ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - 
SEMOB, conforme especificações constantes dos Anexos que integram este Edital.  

Observação: 
 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração Pública 
do Município de Itajubá que se seguir. 
Endereço completo: 
Departamento de Licitação 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva 
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-279 

 
 
 

MENOR VALOR GLOBAL 

 
Meios para contato: 
Telefone: (35) 3692-1734 
Fac-símiles: 3692-1735. 
E-mail: licita@itajuba.mg.gov.br 
Site: www.itajuba.mg.gov.br  
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, da 12:00 às 18:00 horas (em dias de expediente). 
 
Importante: 
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade 
empresária, tais como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/fax, nome do 
responsável, através do E-mail: licita@itajuba.mg.gov.br ou via fax (35) 3692-1735. 
 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria nº 300/2014, torna público que fará 
realizar em seu Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, 500, Bairro 
Estiva, Itajubá/MG, na sala de reuniões de Licitações, às 14 (quatorze) horas do dia 17 de dezembro de 2014, o 
certame licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 
Equipe de Apoio, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93,  Lei 
Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 
4.826, de 05.09.2013 e demais legislações pertinentes e as condições do presente edital. 
  
I - DO OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, CREDENCIADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE ITAJUBÁ – MG, conforme especificado no anexo I. 
 
II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste edital e seus anexos. 
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2.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: 
 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, quer da Prefeitura Municipal de Itajubá e seus órgãos 
descentralizados; quer das demais prefeituras, dos Governos Estaduais ou da União e seus órgãos da 
Administração indireta; 
b) Sob processo de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil; 
c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Itajubá e quaisquer de seus órgãos 
descentralizados; 
d) Reunidas em consórcio; 

d.1) A justificativa da vedação da participação de empresas reunidas em consórcios nesta licitação 
remonta às dificuldades de gestão de contratos pelo Município de Itajubá. Com efeito, a reunião das 
licitantes em consórcio implica em um aumento significativo na complexidade da gestão dos 
contratos, o que pode criar sérios problemas para a área técnica das Secretarias envolvidas com os 
serviços. 

e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

2.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 
responsabilidade administrativa e penal cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
2.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia (exceto por fac-símile) autenticada por 
meio de cartório competente ou no Departamento de Licitações, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.3.1. Caso o licitante opte por apresentar cópia do documento, acompanhada do original para 
conferência e autenticação no Departamento de Licitações, este deverá proceder a tal autenticação 
com antecedência mínima de 1 (um) dia útil antes  à abertura do certame. A autenticação deverá ser 
feita sempre com base em documento original, nunca com base em cópia autenticada em cartório. 

 
2.3.2. A apresentação dos documentos que não atendam ao exposto neste item será considerada 
inválida, impedindo que a empresa licitante que o apresentou participe do certame. 
 

2.4. A documentação deverá ser apresentada em conformidade com o item 2.3 a fim de ser anexada ao processo.  
 

2.5. Todos os anexos exigidos para compor a documentação de habilitação e proposta de preços deverão ser digitados, 
datilografadas ou impressas em formulário contínuo da empresa, ou na forma do modelo de proposta fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Itajubá, sendo utilizado o timbre da empresa, redigidas em linguagem clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas por quem de direito. 

 
 

III – DA SESSÃO DO PREGÃO  
 

A) DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO em data e hora, especificada neste Edital, dando início ao 
credenciamento e identificação dos representantes dos proponentes. 
 

3.1.1. Após o pregoeiro declarar a abertura da sessão, não será admitido novos proponentes. 
 

3.2. Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o representante único do proponente participante, deverá 
apresentar-se ao Pregoeiro, quando convocado para credenciamento, devidamente munido de documento de identidade 
e cópia autenticada deste documento, observando o que se segue: 
 

3.2.1. Para a realização do credenciamento o representante legal deverá apresentar-se ao pregoeiro 
munido dos seguintes documentos:  
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a) Procuração Específica, da qual deverá constar a outorga de poderes necessários para formulação de 
propostas e a prática dos demais atos inerentes ao Pregão, inclusive de dar lances; 
b) Cópia autenticada do documento de identidade; 
c) Cópia autenticada da declaração de Firma Individual, documento equivalente ou; 
c.1) Cópia autenticada do Contrato Social primitivo e última alteração contratual ou última alteração contratual 
consolidada devidamente registrado na Junta Comercial competente; 
d) Envelope nº1 – Proposta de Preços; 
e) Envelope nº2 – Documentos Habilitatórios. 

 
3.2.2. Todos os documentos juntados aos autos do procedimento licitatório não poderão ser 
desentranhados posteriormente. 
 

3.2.2.1. A procuração para o credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo VI, caso 
a empresa não tenha outro específico. 

 
3.2.3. O proponente deverá apresentar uma via autenticada do documento de constituição e registro da 
sociedade empresária para o credenciamento e outra no envelope de habilitação. 

 
3.3. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar Nº. 123/2006, as microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP) definidas, respectivamente, nos Incisos I e II do Art. 3º, da Lei Complementar 
123/2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar certidão de enquadramento como 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) expedida pela Junta Comercial do Estado ou Certidão de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica, emitida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos. A falta de 
apresentação da certidão de enquadramento caracteriza a não opção pelos benefícios da Lei Complementar Nº. 
123/2006. Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que em vigor, ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, expedida a (60) sessenta dias, no máximo, da data designada para 
apresentação das propostas. 

 
3.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventual certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa. (§ 1º, Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 

 
3.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no 
prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. (§ 2°, Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 
 
3.3.3. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
3.3.3.1. O representante legal, que não se credenciar, participará do certame, porém não 
poderá ofertar lances e nem manifestar recurso. 

 
3.3.4. Qualquer documento solicitado neste edital que seja apresentado, sem autenticação do 
cartório competente ou do Departamento de Compras será considerado inválido e a empresa 
licitante que o apresentou:  
 Na fase do credenciamento, o representante não será credenciado. 
 Na fase de julgamento de propostas de preços será desclassificada. 
 Na fase de habilitação será inabilitada. 

3.4. Os documentos citados no item 3.2.1 e a certidão de enquadramento como microempresa ou EPP deverão ser 
apresentados fora dos envelopes de proposta e habilitação. 
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B) RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
3.5. Os proponentes credenciados entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados e lacrados, a proposta de preços 
(ENVELOPE Nº. 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº. 2). 
 

3.5.1. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação fechados e lacrados, 
após manifestação expressa do desejo de não recorrer. 

 
B. I - DAS PROPOSTAS (ENVELOPE 1) 

3.5. Os proponentes credenciados entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados e lacrados, a proposta de preços 
(ENVELOPE Nº. 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº. 2). 
 

B. I - DAS PROPOSTAS (ENVELOPE 1) 
 

3.6. As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo no frontispício os seguintes dizeres: 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
AVENIDA DR JERSON DIAS, 500 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 147/2014 
LICITANTE: __________________________________ 
ENVELOPE "1" – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
 
3.7. As propostas deverão ser digitadas, datilografadas ou impressas em formulário contínuo da empresa, ou na forma 
do modelo de proposta fornecido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, redigidas em linguagem clara, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas por quem de direito, apresentadas em 
envelope fechado e deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) especificações do item cotado; 
 

b) preços totais, expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, relativos ao item cotado 
já incluso todos os tributos, fretes, seguros, e quaisquer outras despesas inerentes ao fornecimento dos 
produtos. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo 
discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos; 
 
c) prazo de validade do (s) itens (s) de acordo com as especificações descritas no objeto deste Edital; 

 
d) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da 
data prevista para a abertura das propostas. Caso a empresa apresente prazo menor que o estipulado, esta será 
desclassificada; 
 
e) obrigatória apresentação da carta proposta (modelo anexo II) sob pena desclassificação.  
 
 

3.8. A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado. 
 
3.9. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas. Os erros, equívocos ou omissões havidas nas cotações de preços, serão de inteira 
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responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer 
recurso; nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
3.10. A indicação externa nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não cause 
dúvida quanto a seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo não será motivo para exclusão do 
procedimento licitatório, mas sua falta será causa de desclassificação. 

 
B.II - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
3.11. Realizada a abertura do envelope número 1 e analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 
 

a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 
 

b) apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis. Serão considerados inexeqüíveis 
aqueles preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e serão considerados excessivos quaisquer valores que 
sejam maiores que o preço médio de mercado; 
 
c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero; 

 
d) apresentarem proposta alternativa. 
 

3.12. Serão classificados para a fase de lances, os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço unitário 
definido no objeto deste edital e seus anexos, e, em seguida, as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquele, ou as 3 (três) melhores ofertas, conforme disposto no art. 8, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitação na 
Modalidade de Pregão.  
 
3.13. A fase de lance se dará da seguinte forma: 
 

3.13.1. Aos proponentes classificados conforme o item anterior será dado oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor; 

 
3.13.2. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de 
valor; 

 
3.13.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará exclusão da 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 
ordenação das propostas, sendo vedada apresentação de nova proposta de lance por parte do licitante 
desistente; 

 
3.13.4. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação; 
 
3.13.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas definidas no objeto deste 
edital, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL; 

 
3.14. Ocorrendo o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar Nº. 123/2006 será assegurada à preferência de 
contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; 

3.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. (§ 2°, Art. 44, Lei Complementar 123/2006). 

 
3.14.2. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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I – A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
II – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 3.14.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

 
3.15. Encerrada a fase de lances o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 
definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito; 
 
3.16. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo a 
adjudicação do objeto definido neste edital efetuada por menor preço unitário; 
 
3.17. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital; 
 
3.18. Nesta fase será assegurado aos licitantes o direito de manifestar-se em relação à interposição de recursos. 
  
3.19. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, a 
proposta será desclassificada; 
 
3.20. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, 
prevalecerão as da proposta; 
 
3.21. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos. 
 
3.22. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, não havendo lances, o desempate se fará por sorteio; 
 
3.23. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das 
propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 
recebimento da convocação; 
 

 
B.III - DA HABILITAÇÃO (Envelope 2) 

 
3.24. Serão aceitos documentos que expressem respectivas validades, desde que em vigor, ou, quando não 
declarada sua validade pelo emitente, expedidos a 60 (sessenta) dias, no máximo, da data designada para 
apresentação das propostas. Esse dispositivo não se aplica à letra “b” do item 3.26. 
 
 
3.25. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar envelope lacrado contendo no 
frontispício os seguintes dizeres: 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
AVENIDA DR JERSON DIAS, 500 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 147/2014 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE "2" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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3.26. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 

a) Declaração de Firma Individual, documento equivalente (cópia autenticada); 
a.1. Contrato Social primitivo e última alteração contratual ou última alteração contratual 
consolidada devidamente registrado na Junta Comercial competente; 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
c) Prova de regularidade de tributos e contribuições com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, na forma da lei; 
 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de 
negativa – CPD-EN; 
 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de 
Regularidade com o FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 
f) Certidão negativa de débitos trabalhistas ou positiva com efeitos de negativa (CNDT); 
 
g) No caso de Cooperativa, Certificado de Registro junto à Organização das Cooperativas do Estado 
da sede da licitante; 
 
h) Declaração em atendimento ao inciso V do Art. 27, da Lei nº 8.666/93 acrescido pela lei nº 
9.854/99, conforme modelo “Anexo IV – Declaração de que não empregam menores”;  

 
i) Declaração conjunta, modelo “Anexo III”. 

 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A documentação comprobatória da qualificação técnica consistirá em: 
 

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional que fiscalize o exercício profissional da Licitante e de 
seus responsáveis técnicos, especialmente do Conselho Regional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA; 
 

b) Comprovação da Licitante que possui vínculo, na data da apresentação dos ENVELOPES, com profissional de 
nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região 
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo Conselho Regional correspondente, comprovando que o profissional tem executado para órgãos 
ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal, ou entidades 
privadas, obras / serviços de características técnicas similares à do objeto da presente licitação, cujas parcelas 
de maior relevância técnica e de valor significativo são as abaixo indicadas: 

 
A prestação de serviços e execução de obras, que inclui: 
 

 Elaboração de projetos elétricos e luminotécnicos para iluminação pública; 
 Gestão completa de parques de iluminação pública compreendendo manutenção corretiva/preventiva, aplicação 

de software especializado, fornecimento total de materiais, atendimento telefônico aos munícipes (call-center), 
ronda de iluminação pública e cadastro georreferenciado de parques de iluminação pública; 

 Execução de obras e serviços de ampliação, reforma e eficientização energética do sistema de iluminação 
pública, com fornecimento de materiais; 
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 Realização de obras e serviços de Iluminação Artística para valorização de monumentos arquitetônicos, com 
fornecimento de materiais; 
 

c) Comprovação de que os profissionais de nível superior, detentores dos atestados apresentados, possuem 
vínculo com a Licitante, através de: 
 

 cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações de CTPS –Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, acompanhada da respectiva Ficha de Registro de empregados, nos termos da CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/87; 

 
 no caso de sócios, a Licitante deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor na data de 

apresentação dos documentos desta licitação; 
 

 quando se tratar de dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio de cópia da Ata da 
Assembleia, referente a sua investidura no cargo ou o Contrato Social; 

 
d) Comprovação que a empresa possui aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica operacional devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelos 
Conselhos correspondentes, que comprove(m) que a Licitante tenha executado para órgãos ou entidades da 
administração pública direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou ainda para empresas privadas, obras 
/ serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujos itens de maior 
relevância técnica e de valores significativos são os seguintes: 

 
A prestação de serviços e execução de obras, que inclui: 
 

 Elaboração de projetos elétricos e luminotécnicos para iluminação pública; 
 Execução de obras e serviços de ampliação, reforma e eficientização energética do sistema de iluminação 

pública, com fornecimento de materiais,; 
 Realização de obras e serviços de Iluminação Artística para valorização de monumentos arquitetônicos, com 

fornecimento de materiais; 
 Fornecimento de materiais para as obras da Iluminação Pública. 
 Gestão completa de parques de iluminação pública compreendendo manutenção corretiva/preventiva, aplicação 

de software especializado, fornecimento total de materiais, atendimento telefônico aos munícipes (call-center), 
ronda de iluminação pública e cadastro georreferenciado de parques de iluminação pública; 

 
 

e) As Licitantes deverão apresentar, também, atestados visando comprovar a capacidade técnica necessária para 
execução dos serviços objeto deste Edital, tais como: 

 
 Serviços de ampliação ou reforma ou melhoria ou eficientização de sistema de iluminação pública, com 

fornecimento de material; 
 Iluminação pública decorativa, artística, ornamental ou de realce em monumentos, obras de arte, edifícios 

públicos; 
 Administração, controle, manuseio e acondicionamento de materiais retirados do parque de IP que contenham 

elementos químicos poluentes e sujeitos a contaminação ambiental, tais como lâmpadas de descargas tendo 
como base a legislação ambiental vigente; 

 Operação nas estações transformadoras aéreas. 
 

f) A comprovação se dará através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, em nome da Licitante e de seus responsáveis técnicos, pertencentes a seu quadro 
permanente, comprovada mediante apresentação de registro na Carteira de Trabalho, quando empregado, ou 
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cópia do Contrato Social, quando sócio, devidamente acompanhado das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico – CAT emitida pelo CREA. 
 

g) Indicação da equipe técnica que executará os serviços, com apresentação dos nomes dos responsáveis por cada 
uma das atividades a serem desempenhadas, acompanhadas dos currículos resumidos e da ciência e 
concordância do profissional em sua indicação. Será inabilitada a empresa que não apresentar, em sua equipe 
técnica, como membros do quadro técnico registrado no CREA, no mínimo, além do (s) engenheiro (s) 
responsável (eis): um engenheiro de segurança do trabalho, um responsável técnico ambiental (técnico ou 
engenheiro ambiental) e um eletrotécnico com experiência em serviços de construção de redes elétricas de 
distribuição, para acompanhamento dos serviços em campo e elaboração de projetos. A proponente deverá 
apresentar curriculum-vitae e prova de vínculo empregatício de toda a equipe técnica. 

 
h) CRC (Certificado de Registro Cadastral da CEMIG), para obra PART – Grupo de mercadoras 832. 

 
 

i) Declaração formal da empresa licitante de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 
noturnos, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto na lei Federal n.º9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

 
j) A não apresentação, ou omissão, de toda a documentação necessária para a análise das propostas será motivo 

de inabilitação da Licitante, pois não poderá ser incorporada posteriormente. 
 
 
  

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) A licitante deverá possuir capital social mínimo no valor de R$ 701.325,40 (setecentos e um mil 
trezentos e vinte cinco reais e quarenta centavos), que se contém no limite de 10 % (dez por cento) do valor 
estimado da contratação; 
 
b) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo Distribuidor Judicial da 
sede da licitante. 
 

3.27. A documentação deverá: 
 

a) estar em nome da licitante; 
 

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente; 
 

c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. 
 
3.28. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou os 
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
3.29. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será 
assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e os proponentes presentes. 
 
IV – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas; 
 

4.1.1. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, que seja considerada relevante para a confecção das 
propostas, será designada nova data para a realização do certame; 
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4.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
4.3. Dos atos do pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso. A manifestação da intenção de interpô-lo deverá ser 
expressa e motivada no momento oportuno, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os 
interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. 
 
 4.3.1. Considerar-se-á momento oportuno para manifestação de interesse em interposição de recursos momento 
existente após a realização da aceitabilidade da proposta.  
 
4.4. Ao recurso interposto contra decisão do pregoeiro serão aplicadas as regras do artigo 109 da Lei 8.666/93 quanto 
aos efeitos em que é recebido. 
  
4.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4.6. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, à consideração da autoridade superior 
competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento. 
 
4.7. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Departamento de Compras desta Prefeitura, 
observado o prazo disposto no item 4.3. 
 
4.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Itajubá. 
 
 
V – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DO PAGAMENTO 
 
5.1 - Este registro de preços terá duração de 12 (doze) meses a partir da data da lavratura da Ata de Registro de Preços, 
com eficácia legal após a publicação de seu extrato. O contrato da prestação de serviços terá sua vigência a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente na forma preconizada do inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/1.993 
e suas alterações. 
 

5.1.1 - A licitante vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data da Ordem de Serviço, 
para apresentar os veículos/equipamentos e documentos requisitados, nos locais previamente indicados pelo 
MUNICÍPIO, para fins de vistoria e avaliação por parte da comissão designada pelo MUNICÍPIO, 
oportunidade em que será elaborado relatório circunstanciado, registrando-se as condições operacionais do 
objeto contratual, bem como deverá estabelecer prazo exíguo para eventuais reparos ou substituições. 

 
5.2 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços conforme emissão de 
respectivas Notas fiscais, aprovadas pelas Secretarias Municipais solicitantes; As notas fiscais deverão vir 
acompanhadas dos relatórios do sistema de gestão, individualizados em relação a cada veículo ou equipamento em uso. 
Em nenhuma hipótese será devido qualquer pagamento em razão de horas extras dos funcionários da contratada, sendo 
devidos tão somente a quilometragem utilizada. 

 
5.3 – O pagamento somente será efetuado mediante comprovação por parte da contratada de regularidade fiscal e em 
relação ao FGTS e INSS. 
 
 
VI – DA ADJUDICAÇÃO 
 
6.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo pregoeiro no final da sessão e registrada em ata, caso 
não haja interposição de recursos. 
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6.1.2. Em caso de interposição de recursos, a adjudicação será feita pelo Prefeito Municipal juntamente com a 
homologação do processo. 

 
 
VII – DA HOMOLOGAÇÃO 
 
7.1. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo Prefeito Municipal, após 
recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. 
 
 
VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
8.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária especificada pelo requisitante. 
Secretarias Municipal de Obras: 02.13.01.15.451.0021.3037.4.4.90.51.00 
 
 
VALOR PREVISTO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 7.013.254,03 (sete milhões treze mil, duzentos e cinqüenta e 
quatro reais e três centavos) 
 
 
XIX – INFORMAÇÕES SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto 2.237/2010, pela lei 
Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das disposições deste Edital e 
demais normas complementares aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços.  
 
9.2. No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro dos preços ofertados. 
 
9.3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Itajubá a efetivar as contratações que dele poderão 
advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
detentor do Registro à preferência em igualdade de condições. 

 
9.3.1. O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Prefeitura Municipal de Itajubá opte 
por realizar a contratação dos serviços através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou 
superior ao registrado, caso em que o detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à contratação.  

 
9.4. Uma vez registrados os preços, a Prefeitura Municipal de Itajubá poderá convocar o detentor do Registro a prestar 
os serviços, na forma e condições fixadas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços. 
 
9.5. Encerrado o processo licitatório, Pregão para Registro de Preços, será firmado, entre a Prefeitura Municipal de 
Itajubá e (os) detentor (es) dos preços registrados, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, à qual se aplicam as 
disposições da Lei nº. 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Lei nº 10.192/01. 
 
9.6. Durante a vigência do Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Itajubá convocará cada detentor a cumprir as 
obrigações decorrentes do presente processo licitatório e do Contrato de Compromisso de Fornecimento, através da 
emissão de Ordem de Serviço, à qual deverá ser anexada a Nota de Empenho respectiva.  
 
9.7. A contratação com os prestadores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será 
formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666 de 1993.   
 
9.8. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS não sendo admitida sua prorrogação.  
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9.9. A ARP será utilizada para futura e eventual contratação pelo Município, sendo permitido Adesão a Ata por outros 
entes da Administração Pública, desde que previamente autorizado pelo município. 
 
9.10. O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou contratação por órgão 
integrante da ata. 
 
9.11. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro 
de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 
 
9.12. Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
9.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o artigo 9.9 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
 
9.14. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
9.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata. 
 
 
X – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Depois de declarado o vencedor, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal encaminharão o processo 
à Autoridade Superior para homologação e lavrarão a Ata de Registro de Preços, destinado a subsidiar o Sistema de 
Controle do registro de Preços e que conterá: 

 
a) Número de ordem em série anual; 
b) Número do Pregão; 
c) Descrição e especificações dos produtos, objeto do registro; 
d) Qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes legais; 
e) Preços ofertados pelo detentor; 
f) Relação percentual entre os preços registrados e os de mercado apurados; (preços estimativos 
g) Prazo de entrega pactuado. 
   

10.2. A Ata de Registro de Preços será lavrada e encaminhada ao sistema de Controle do registro de Preços e aos 
gestores do contrato. 
 
10.3. Convocação para assinatura da ata. 

 
10.3.1. Concluído o processo licitatório, inclusive, homologado o seu resultado, a Prefeitura 
Municipal de Itajubá adjudicará a Ata de prestação de serviços à concorrente vencedora. 
 
10.3.2. A Prefeitura Municipal de Itajubá convocará a licitante vencedora, que terá o prazo de cinco 
dias úteis, contado da data da convocação, para assinar o termo de contrato, de acordo com a minuta 
que constitui o Anexo VIII deste Edital. 
 
10.3.3. A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinatura da 
Ata, desde que formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o 
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atendimento do requerido à aceitação pela Prefeitura Municipal de Itajubá, através do Departamento 
de Atos e Contratos Administrativos – DACAD. 

 
10.3.4. Transcorrido o prazo sem que a ata seja assinada, a Prefeitura Municipal de Itajubá poderá, a 
seu critério, convocar as licitantes remanescentes obedecidas à ordem de classificação, para assinar a 
ata em idêntico prazo e nas mesmas condições negociadas com a licitante vencedora. 

 
10.3.5. Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora quando da assinatura da Ata, a 
Prefeitura Municipal de Itajubá, poderá aplicar multa à empresa no valor equivalente a 10% (dez por 
cento) calculado sobre o valor anual estimado da contratação sem prejuízo de outras sanções previstas 
na Lei no 8.666/93. 

 
10.3.6. A licitante vencedora, no momento da assinatura dos contratos, deverá apresentar documentos 
hábeis que comprovem a regularidade de suas obrigações junto à Seguridade Social, FGTS e a 
Fazenda Municipal, Estadual e Federal, exceto nos casos em que os documentos acostados no 
processo estejam em vigor.  

 
XI - REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE PREÇOS 
 
11.1. Considerando o prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS estabelecido no subitem 9.8 deste Edital 
e as disposições da Lei Federal nº. 10.192/01 Lei Federal 9.069/95 e demais legislações pertinentes, FICA VEDADO 
QUALQUER REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
11.2. Os preços registrados, quando sujeitos o controle oficial, poderão obter reequilíbrio financeiro nos termos e prazos 
fixados pelo órgão controlador.   
 
XII – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
 

Pelo CONTRATANTE:  
 

a) A Contratada deixar de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
 
b) A Contratada não atender à convocação para firmar Ata decorrente de Registro de Preços ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
 

c) A Contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 
 

d) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Contratada, devidamente 
caracterizada em relatório de inspeção; 

 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente do Registro de Preços; 

 
f) Quando, por força de fusão ou incorporação da CONTRATADA, bem como associação com 

terceiros, cessão da posição contratual, cisão, não for comunicado ao CONTRATANTE até 05 
(cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente registrados; 

 
g) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado e a Contratada se 

recusar a baixá-los. 
 

h) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado, conforme 
inciso XII do artigo 78 da Lei 8666/93. 

 
i) Demais situações previstas no artigo 78 da Lei nº. 8666/93. 
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12.1.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar da Contratada, a comunicação será feita por 
publicação na Imprensa Oficial, por uma vez e afixado no local de costume do órgão responsável pelo 
Registro, considerando-se cancelado o registro na data da publicação na imprensa oficial. 
 
 
Pela CONTRATADA:  

 
a) Mediante solicitação por escrito, aceita motivadamente pela Administração, a Contratada deverá 

comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 
 
12.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com recibo de entrega, 
juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.   
 
12.3. A solicitação da Contratada para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, faculta à Administração, a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, 
assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei nº. 8.666/93.   
 
 
XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. Ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, atrasar 
injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 
sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e 
criminais: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 
c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
 
 
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Itajubá 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 
 
14.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
14.3. É facultado ao PREGOEIRO, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
14.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo PREGOEIRO, sob pena de desclassificação /inabilitação.  
 
14.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
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14.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial de Minas Gerais.    
 
14.7. Os serviços decorrentes do objeto do Contrato de Compromisso de Prestação de Serviços serão autorizadas, caso a 
caso, pela unidade gerenciadora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que autuará as solicitações em processo 
administrativo devidamente identificado, consultará o sistema de controle e autorizará ou não os serviços. 
 
14.8. As solicitações deverão ser encaminhadas à unidade responsável pelo gerenciamento e controle da ATA contendo: 
 

 Dotação orçamentária e disponibilidade; 
 Declaração de compatibilidade orçamentária; 
 Descrição dos serviços, quantidade e valor; 
 Data limite e local para entrega; 
 Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa; 

 
14.9. Os serviços deverão corresponder às especificações exigidas no presente Edital. Aquele (s) cuja qualidade e/ou 
especificações não corresponderem às exigências não será (ão) aceito (s), e o  fornecedor deverá providenciar a (s) 
devida (s) correção (ões) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação de penalidades, previstas no 
item 13 deste instrumento. 
 
14.10. A Contratada poderá terceirizar o sistema de rastreador veicular e gerenciamento de frota 24 horas por sistema 
informatizado, o que não exime sua responsabilidade direta e integral pela execução dos serviços e todas as obrigações 
assumidas. 
 
14.11. Será pago o preço vigente registrado na data em que a Nota de Empenho for entregue à Contratada/Detentora do 
registro, independentemente da data de prestação do serviço na unidade requisitante. 
 
14.12. A recusa da Contratada/Detentora do Registro de Preços em receber o pedido no prazo estipulado caracterizará 
inexecução total e acarretará a aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e neste instrumento. 
 
14.13. A Contratada/Detentora do Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de Compras todas as 
alterações porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualização. 
 
14.14. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo PREGOEIRO ou pela autoridade a ele superior. 
 
14.15. A participação do licitante nesta licitação implica em plena aceitação de todos os termos e condições deste edital 
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
14.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Itajubá, local 
da realização do certame. 
 
14.17. Não será admitida a subcontratação pela licitante vencedora na execução do objeto deste Edital. 
 
14.18. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda 
que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 
 
14.19. O Pregoeiro poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de Itajubá, relevar omissões puramente formais nas 
propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação. 
  
14.20. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pela Prefeitura Municipal de Itajubá/MG, nos 
casos de força maior, devidamente comprovados no procedimento administrativo instaurado e para os quais não tenha 
dado causa a licitante vencedora. 
 
14.21. A Prefeitura Municipal de Itajubá reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como 
prova. 
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14.22. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que possam surgir em decorrência da interpretação deste Edital, desde que 
arguidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início da Sessão de julgamento, no endereço: Avenida Dr. 
Jerson Dias, 500, Itajubá/MG, ou pelo telefone (0xx35) 3692-1735 no horário de 12:00 às 18:00 horas.  

 
14.23. É competente o foro do Município de Itajubá para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 

 
15. Fazem partes integrantes deste edital: 
 
Anexo I ____________________________ TERMO DE REFERÊNCIA 
Anexo I - A ____________________________ PLANILHA DE CUSTOS 
Anexo I - B ____________________________ DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 
Anexo I - C ____________________________ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
Anexo II ____________________________ MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
Anexo III ____________________________ MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA 
Anexo IV ____________________________ MODELO DE DEC. DE ATEND. AO ART. 27 
Anexo V ____________________________ MODELO DE CREDENCIAMENTO 
Anexo VI ____________________________ MODELO DE ATA 
Anexo VII ____________________________ MODELO DE CONTRATO 
 
 

             
                                                                                                      Itajubá, 01 de dezembro de 2014. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caroline Carvalho Mendes 
Pregoeiro Port. 300/2014 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada credenciada pela concessionária local 
destinada à execução de obras de infraestrutura urbana para atendimento das necessidades do Município de 
Itajubá – MG. 
1. OBJETIVO 

Este Termo de Referência e seus anexos têm por objetivo determinar as condições e especificações técnicas à 
execução de obras de infraestrutura urbana para atendimento das necessidades do Município de Itajubá – MG, com 
fornecimento de Mão de Obra e Materiais.  
 
2. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATADA  

 
Caberá à CONTRATADA, desenvolver todos os Serviços inerentes à execução de obras de infraestrutura urbana de 
Itajubá visando atingir os resultados e o desempenho estabelecidos no Contrato e neste Termo de Referência, 
assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis aos serviços contratados, bem como as 
determinações da concessionária local (CEMIG Distribuição). 
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

funcionamento do Sistema de Iluminação Pública do Município, ressalvadas as obrigações do MUNICÍPIO 
estabelecidas em Contrato. Sem desconsiderar outras funções necessárias ao correto desempenho do Sistema, a 
CONTRATADA deverá cumprir as seguintes atribuições: 
 

3.1.1. Administração do Serviço de Iluminação Pública do Município: 
 

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

3.1.1.2. Gerenciamento permanente de todos os serviços relativos à Iluminação Pública; 
3.1.1.3. Busca contínua de técnicas e métodos para otimização dos serviços prestados; 
3.1.1.4. Consulta ao MUNICÍPIO no que se refere à fixação das políticas de ação, tendo em vista a 

realização dos serviços públicos objeto desta contratação, com a elaboração de estudos e a 
prestação de assessoria técnica para implantação das políticas referentes à Iluminação Pública 
de Itajubá; 

3.1.1.5. Instalação de um sistema de atendimento ao público, com a implantação, manutenção e 
operação de serviço telefônico, gratuito, durante as 24 horas do dia, por meio de atendimento 
automatizado, pelo qual se fará o gerenciamento de pedidos e reclamações, do andamento dos 
processos de atendimento e retorno desses pedidos, mediante registro informatizado de 
chamadas, implantando-o em até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato; 

3.1.1.6. Acompanhamento e assessoramento do MUNICÍPIO em reuniões com terceiros para tratar de 
assuntos que envolvam o Sistema de Iluminação Pública de Itajubá. 
 

3.1.2. Gerenciamento do uso da Energia Elétrica: A CONTRATADA assumirá junto ao MUNICÍPIO a 
responsabilidade pelo gerenciamento da energia consumida no Sistema de Iluminação Pública, 
cumprindo-lhe desenvolver ações contínuas que possibilitem redução do consumo de energia deste 
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Sistema através de ações auto-sustentáveis para economia de energia, bem como realizar o 
acompanhamento, verificação, controle e apuração, por circuito transformador, rua, localidade e 
região administrativa, da energia elétrica consumida no Sistema de Iluminação Pública, para efeito de 
supervisão pelo MUNICÍPIO. 
 

3.1.3. Operação e Manutenção das Instalações de IP: A manutenção tem por objetivo atingir o nível de 
qualidade do serviço especificado neste Projeto Básico através de ações preventivas e corretivas com 
fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos que se façam necessários. Para a consecução 
desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização das seguintes atividades: 

 
3.1.3.1. Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizadas e com 

identidade visual própria, associada à identidade do MUNICÍPIO, de modo a evidenciar que a 
manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública do Município esteja 
sendo realizada pela CONTRATADA a serviço do MUNICÌPIO; 

3.1.3.2. Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do MUNICÍPIO, atualizando seus 
dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no Sistema; 

3.1.3.3. Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste 
Projeto Básico; 

3.1.3.4. Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de emergência, 
conforme estabelecido no subitem 3.1.1.5 acima; 

3.1.3.5. Realizar rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do Sistema de 
Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando, de acordo com 
estatísticas de falhas e metodologias de análise fornecidas por sistema informatizado de 
gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública; 
 

3.1.3.6. Realizar a manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as obrigações de resultado, 
quanto a: 
 

 Garantia de funcionamento; 
 Garantia do nível de iluminamento; 
 Garantia de disponibilidade do Sistema; 
 Garantia de excelência no aspecto visual e estético. 

 
3.1.3.7. Realizar, na manutenção, a substituição dos equipamentos de iluminação pública, durante o 

período contratual, de acordo com os seguintes quantitativos mínimos: 50% (cinqüenta por 
cento) das lâmpadas; 30% (trinta por cento) dos relés fotoelétricos; 10% (dez por cento) dos 
reatores; 
 

3.1.3.8. Utilizar nas luminárias, graxa especial nas dobradiças das tampas basculantes lubrificadas com 
óleo, específico para este uso, de alta penetração; 
 

3.1.4. Controle visual das Instalações: A CONTRATADA efetuará de maneira sistemática um controle 
visual das instalações, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes 
visíveis dos equipamentos da rede de iluminação pública e o estado de conservação do Sistema. 
 

3.1.4.1. Esse controle será efetuado a cada 10 (dez) dias úteis, sendo registradas em sistema 
informatizado especialista de gerenciamento de sistemas de iluminação pública as panes 
detectadas. As correções das panes deverão ser feitas dentro dos prazos especificados neste 
Projeto Básico. 
 

3.1.5. Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os defeitos de acordo 
com os prazos fixados neste Projeto Básico, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais 
de Força Maior previstas em Lei e no Contrato. 
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3.1.5.1. No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar o MUNICÍPIO, por 

escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentar, com as respectivas justificativas, 
para o MUNICÍPIO deliberar sobre a execução das intervenções que se façam necessárias. 
 

3.1.6. Sustentabilidade Ambiental: a CONTRATADA fará, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, 
um tratamento prévio e acondicionamento dos materiais até a destinação final daqueles enquadrados 
na Lei de Crimes Ambientais e legislação complementar. Deverá assegurar a descontaminação de 
todas as lâmpadas de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida 
útil ou por outro motivo qualquer. Em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo a 
descontaminação ser executada por empresas de reciclagem credenciadas por Órgão Ambiental 
competente. No prazo máximo de 90 dias, deverá ser emitido para o MUNICÍPIO um Certificado de 
Destinação Final, relativo a cada remessa realizada. 
 

3.1.7. Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da Iluminação Pública: A CONTRATADA 
deverá implantar no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, um sistema 
informatizado que permita o gerenciamento do Sistema de iluminação pública, a nível patrimonial, 
quantitativo, qualitativo, operacional, vinculando cada ponto luminoso a número de identificação 
(código), com emprego de sistemas de coordenadas e base cartográfica. 
 

3.1.7.1. A CONTRATADA deverá instalar nas dependências do MUNICÍPIO, em local a ser 
posteriormente definido, terminal de consulta composto dos programas e equipamentos de 
informática necessários ao acompanhamento das atividades deste Contrato; 
 

3.1.7.2. A implantação do sistema deverá acontecer em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do 
Contrato, em uma base da CONTRATADA, e o terminal de consulta ao Sistema deverá ser 
instalado no mesmo prazo, contado da definição do local por parte da CONTRATANTE. 
 

3.1.7.3. O cadastramento detalhado do Sistema de Iluminação Pública a que se refere o subitem 3.1.8 
deste Projeto Básico deverá ser implantado neste sistema informatizado, na medida de sua 
realização, tendo como referência inicial a base de dados do MUNICÍPIO; 
 

3.1.7.4. O sistema informatizado deve ser constituído de um conjunto de programas destinados a 
controlar e gerenciar todas as atividades inerentes ao funcionamento do Sistema de Iluminação 
Pública, devendo o mesmo contemplar, no mínimo, as funções descritas nos subitens a seguir: 
 

3.1.7.4.1. Cadastro: Programa de computador que permita realizar o cadastro em campo e sua 
transferência para uma base de dados, de todos os equipamentos e materiais do Sistema 
de Iluminação Pública, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, braços, associando-os 
aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro de equipamentos de iluminação, de 
acordo com setores (bairros) da Cidade, ruas, transformadores de distribuição e 
codificando cada ponto de iluminação pública com um número exclusivo; 
 

3.1.7.4.2. A identificação (identidade do ponto): Definição de um número seqüencial que 
identifique cada ponto do Sistema de iluminação existente, vinculando-o ao equipamento 
de transformação da rede de distribuição da Concessionária (trafo); 3.1.7.4.3. Relatórios 
Gerenciais do Sistema: O sistema deverá oferecer relatórios gerenciais que permitam 
facilitar a operação e a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, a inspeção 
noturna para verificação de lâmpadas apagadas, o gerenciamento de energia e o controle 
de qualidade das redes de iluminação pública, abrangendo, também, os aspectos de 
patrimônio (acervo). Deverá ter, ainda, flexibilidade suficiente para o desenvolvimento 
de outros relatórios que o MUNICÍPIO julgue necessários, sem que isto lhe represente 
qualquer ônus adicional; 
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3.1.7.4.3. Gestão e Controle de Energia Elétrica: O sistema deve permitir a simulação da conta 

mensal de energia da Cidade com base no número de pontos cadastrados, emitir 
relatórios da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (em Reais) por circuito 
transformador, bairro ou logradouro do MUNICÍPIO; 
 

3.1.7.4.4. Gerenciamento da Operação e Manutenção do Sistema: O sistema deverá possuir um 
módulo de operação e manutenção que permita emitir e controlar todas as atividades de 
manutenção, tanto corretiva como preventiva. Deve ainda permitir o registro, 
acompanhamento e controle de todas as reclamações e intervenções realizadas, 
devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a identificação 
da equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatórios gerenciais com 
análise estatística. Este programa deve também permitir o acompanhamento das 
reclamações em um sistema center” com ligação gratuita pelo usuário, bem como 
interface para consultas e reclamações via internet. 
 

3.1.8. Inventariar e cadastrar o Sistema de Iluminação Pública: Deverá a CONTRATADA consolidar, num 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o inventário e cadastramento de todos os pontos do 
Sistema de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, com as informações complementares que se fizerem 
necessárias à sua configuração final, num sistema informatizado especialista para Sistemas de 
Iluminação Pública da CONTRATADA. Nessa configuração, tomar-se-á, como parâmetros 
fundamentais do cadastro, a numeração e a caracterização do ponto luminoso no endereço onde o 
mesmo está instalado, observando o seguinte: 
 

3.1.8.1. A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos que o 
compõem, registrado no Sistema informatizado especialista, com as seguintes informações, no 
mínimo: 
 

 Bairro; 
 Número do Logradouro; 
 Nome do Logradouro; 
 Comprimento do braço; 
 Número do ponto luminoso; 
 Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea); 
 Transformador (código, número de fases e potência); 
 Tipo da luminária; 
 Lâmpada (tipo e potência); 
 Características do reator associado; 
 Características dos acessórios do ponto luminoso. 

 
3.1.8.2. A numeração correspondente à identificação física do ponto luminoso será feita pela 

CONTRATADA com a implantação de placa numerada de identificação em cada local - poste, 
base ou parede - onde estejam instalados os pontos de iluminação, segundo critérios de 
numeração previamente acordados entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO; 
 

3.1.8.3. A placa de identificação deve ser em alumínio, dimensões de 140 X 50 X 1,0 mm de espessura 
e os dígitos da numeração com 21 x 14 mm. (altura x largura). A numeração deve ser impressa 
em adesivo de vinil em PVC polimérico calandrado cor preta, de espessura 80 microns, com 
garantia de durabilidade superior a 8 anos. A sua fixação deve ser feita nos braços das 
luminárias através de abraçadeiras plásticas em nylon poliamida 6,6 auto travante cor preta, 
resistente à ação de raios ultravioleta, com durabilidade superior a 8 anos nesta aplicação ao ar 
livre. Nos postes de concreto a fixação será realizada por meio de cintas de aço inoxidável de 
3/8” de largura x 0,5 mm de espessura; 
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3.1.8.4. A placa de identificação para os postes decorativos deve ser em alumínio, com dimensões de 

80 X 20 X 0,5 mm de espessura e os dígitos da numeração com 5 mm de altura com impressão 
em relevo. Nestes postes, a fixação das placas será feita com rebite tipo POP de alumínio em 
furos executados no corpo do poste. 
 

3.1.9. A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e das atividades concernentes quanto ao 
funcionamento do Sistema de Iluminação Pública executado como disposto neste item do Projeto 
Básico será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário por ponto luminoso proposto 
pela CONTRATADA, aplicando o seu Percentual de Desconto, pelo número total de pontos 
luminosos existentes no Sistema de Iluminação Pública de Itajubá no mês de referência da medição. 
Fica definido como “ponto luminoso” a unidade constituída por uma lâmpada e os acessórios 
indispensáveis ao seu funcionamento. 

 
3.2. Serviços de melhoramento e ampliação: Caberá à CONTRATADA realizar as obras e serviços relativos ao 

melhoramento e ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Município, atendendo todas as exigências requeridas 
em programa ou projeto específico conduzido sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

 
3.2.1. Os trabalhos de melhoramento e ampliação serão, de forma geral, executados em regime de 

empreitada integral ("turn-key"), precedidos de projeto executivo da CONTRATADA e de 
orçamento, elaborado de acordo com valores unitários constantes na Planilha de Preços Unitários - 
Anexo I - A deste Termo de Referência, segundo Especificação Técnica dos Materiais e 
Equipamentos - Anexo I - C, também deste Termo de Referência.  
 

3.2.2. O preço final de cada obra será obtido pela multiplicação dos preços unitários da planilha de que trata 
o item acima pelas quantidades dos respectivos serviços a serem realizados e, em seguida, pelo valor 
do Percentual de Desconto da proposta da CONTRATADA. 

 
3.2.3. Após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da  Fiscalização, o 

MUNICÍPIO formalizará a autorização para início da execução das obras. 
 

3.2.4. O projeto será objeto de análise e passível de veto pelo MUNICÍPIO, para o que será franqueado 
acesso à Fiscalização, e deverá observar as normas urbanísticas e ambientais determinadas pelos 
órgãos competentes. A análise do projeto pela Fiscalização não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade, que é só sua, para que sejam atingidos os índices mínimos de qualidade 
estabelecidos neste Termo de Referência. 

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

 
3.2.5.1. Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 
3.2.5.2. Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto urbanístico 

exija mais de um modelo; 
3.2.5.3. Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não 

comprometam a estética urbanística do logradouro;  
3.2.5.4. Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica;  
3.2.5.5. Implantar preferencialmente circuito independente para iluminação pública. 
3.2.5.6. Respeitar as determinações dos órgãos de controle do patrimônio histórico nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal. 
 

3.2.6. É direito do MUNICÍPIO recusar qualquer tipo de material ou equipamento que esteja sendo 
indicado no projeto e que não atenda às especificações definidas neste Termo de Referência, sem que 
com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido no Contrato; 
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3.2.7. Na hipótese da excepcionalidade em que o fornecimento de materiais ou equipamentos seja realizado 

pelo MUNICÍPIO, é direito da CONTRATADA recusar aqueles que não atendam as especificações 
definidas nos itens anteriores, cabendo ao MUNICÍPIO promover a sua imediata substituição ou 
alterar a execução dos serviços para o regime de empreitada integral ("turn key"), com a revisão e a 
adequação do correspondente orçamento. Para evitar essa situação o MUNICÍPIO poderá, nas 
inspeções de recebimento dos materiais e equipamentos adquiridos, utilizar-se dos serviços de 
engenharia da CONTRATADA, conforme as disposições constantes no subitem 3.4.1 deste Termo 
de Referência. 

 
3.2.8. Após a CONTRATADA proceder à implantação dos melhoramentos e antes mesmo da inauguração 

da obra, serão realizadas conjuntamente pelas equipes da CONTRATADA e Fiscalização do 
MUNICÍPIO, as medições dos índices de iluminamento médio e uniformidade média/mínima da 
iluminação, conforme orientação da Norma ABNT NBR-5111, de modo a comprovar o atendimento 
das condições estabelecidas no projeto.  
 

3.2.9. A CONTRATADA é a única responsável pelo atendimento aos níveis de iluminamento médio e 
uniformidade média/mínima da iluminação, estando obrigada a revisar todo o trabalho realizado de 
modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for necessário, todo o projeto e implantação, sem nenhum 
ônus para o MUNICÍPIO. 
 

3.3. Abalroamento de Postes: A CONTRATADA apresentará orçamento ao Município para realização, após a devida 
aprovação, de obras de recuperação de instalações do sistema de iluminação pública afetadas por abalroamento de 
postes ou vandalismo, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 
 

3.3.1. Os trabalhos devem ser precedidos de perícia técnica promovida pela própria CONTRATADA para 
determinar a extensão dos danos, bem como a necessidade ou não de substituição do poste e sujeita a 
aprovação do MUNICÍPIO; 

3.3.2. Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à Fiscalização do MUNICÍPIO o croqui do local 
do abalroamento ou da ação de vândalos, acompanhado do orçamento com a discriminação dos 
materiais e mão-de-obra utilizados dos serviços relativos à substituição dos elementos danificados;  

3.3.3. O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes na Planilha de Preços 
Unitários por Atividade - Anexo I - A deste Termo de Referência, segundo Especificações Técnicas 
dos Materiais e Equipamentos – Anexo I - C deste Termo de Referência; 

3.3.4. O preço final de cada substituição de poste abalroado e/ou da ação de vandalismo será obtido pela 
multiplicação do valor da planilha do respectivo empreendimento, pelo Percentual de Desconto da 
proposta da CONTRATADA. 
 

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

3.4.1. Serviços de Engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido e a critério do MUNICÍPIO, 
serviços de engenharia ligados à iluminação em geral, consultorias, projetos e assistência técnica, 
bem como operações de fiscalização de obras. Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA 
em função das solicitações e terão seus orçamentos elaborados, negociados e aprovados junto à 
Fiscalização do MUNICÍPIO.  
 

3.4.1.1. O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na Planilha de Preços Unitários por Atividade - Anexo I - A e com a 
Especificação Técnica dos Materiais e Equipamentos - Anexo I - C deste Termo de 
Referência  
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3.4.2. Serviços de Iluminação Artística de Realce e Decorativa: A CONTRATADA executará a pedido e a 
critério do MUNICÍPIO, serviços de iluminação artística e de realce em edifícios, monumentos, 
outros imóveis e espaços públicos, como também iluminação decorativa de festividades, como natal, 
carnaval etc. Caberá à CONTRATADA realizar os serviços, atendendo todas as exigências 
requeridas em programa ou projeto específico conduzido pelo MUNICÍPIO sob as diretrizes dos 
seguintes critérios e procedimentos: 
 

3.4.2.1.Os serviços deverão observar as indicações do Plano de Desenvolvimento de 
Iluminação Pública e contemplar planos de luz  (realce), projetos conceituais 
estáticos e dinâmicos de iluminação artística com simulação informatizada, 
projetos executivos, supervisão, montagem, regulagem e assistência técnica;  

3.4.2.2.Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das 
solicitações e terão seus orçamentos elaborados, negociados e, eventualmente, 
aprovados pelo MUNICÍPIO;  

3.4.2.3.O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários 
constantes na Planilha de Preços Unitários por Atividade - Anexo A e 
Especificação Técnica dos Materiais e Equipamentos - Anexo I - C deste 
Termo de Referência;  

3.4.2.4.O preço final de cada serviço será obtido pela somatória dos valores da tabela 
citada no subitem anterior. 
 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

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

4.1. Manter registro em meio magnético indicando com precisão, os pedidos de intervenção no Sistema de Iluminação 
Pública, permitindo a entrega à Fiscalização de relatório do registro das panes, informando:  

Data e a hora do pedido de intervenção;  

Nomes das pessoas que transmitiram e receberam a chamada; 

Endereço, rua e número da pane;  

Data e a hora da realização do conserto.  
4.2. Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição da Fiscalização do MUNICÍPIO, que poderá realizar a 

verificação dos controles a qualquer momento.  
 

4.3.  A CONTRATADA deverá buscar ao longo do Contrato, colocar as instalações recebidas por ela, em conformidade com 
as Normas Técnicas vigentes. Para isto a CONTRATADA deverá propor ao MUNICÍPIO um programa de ação para 
adequação das instalações às normas vigentes. Quando tais ações exigirem melhoramentos ou expansão do sistema, 
com investimentos adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e negociados com a Fiscalização do 
MUNICÍPIO para a sua implantação. 

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

MUNICÍPIO, conforme estabelecido neste Contrato. 
 

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

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

4.7. Assegurar ao MUNICÍPIO o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, especialmente no 
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que diz respeito ao cumprimento das metas de qualidade do Sistema de Iluminação Pública, conforme previsto neste 
Termo de Referência. 
 

4.8. Atender consulta sobre modificações que o MUNICÍPIO pretenda executar nas instalações de iluminação pública, 
informando se a realização dessas modificações é compatível com os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
no Contrato, quais as eventuais incidências financeiras, devidamente justificadas, que resultarão para o MUNICÍPIO, 
bem como  eventuais conseqüências relativas à aplicação dos dispositivos contratuais. 

 
4.9. Obter junto às autoridades competentes (IPHAN, IBAMA) autorização para a execução de obras que possam ser objeto 

de questionamentos sob o ponto de vista do tombamento da cidade ou de motivação ambiental, antes da execução dos 
serviços contratados. 

 
4.10. Criar um programa de capacitação técnica de pessoal da comunidade jovem local para formação de base de 

profissionais especializados que poderão ser aproveitados pela  Empresa Contratada; 
 

 
4.10.1. A contratada deverá recrutar apenas os profissionais que sejam considerados aptos para o 

desenvolvimento da função considerando o aproveitamento do curso e  legislação trabalhista; 
 

4.10.2. O treinamento deverá ser ministrado em local a ser definido pela contratada 
 

4.10.3. A quantidade de alunos e turmas deverá ser dimensionada pela contratada em função das 
necessidades de profissionais;  

 
4.11. A licitante vencedora do certame se compromete a contratar a maioria dos profissionais, oriundos do município de 

Itajubá. 
 
5. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

5.1. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes do  acervo do Serviço de 
Iluminação Pública de Itajubá, tais como: catálogos, manuais de  operação, manuais de fornecedores, plantas, 
esquemas fichários, necessários a execução do Contrato.  

5.2. 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.  

5.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que  estiverem sob o controle do 
MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste 
Contrato.  

5.4. Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos limites contratuais, visando a 
caracterizar a ação da CONTRATADA.  

5.5. Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem informar a CONTRATADA.  
5.6. Informar a CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no Sistema.  

 
6. CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Esse item determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega à execução de obras de 
infraestrutura urbana para atendimento das necessidades do Município de Itajubá – MG, por intermédio do qual, o 
MUNICÍPIO empenhar-se-á para que a CONTRATADA assegure um serviço de excelente qualidade. 

 
6.1. Território de aplicação - O presente Contrato aplica-se a: 

 
 Todas as instalações da rede de iluminação pública localizada sobre todos os logradouros, 

ruas e avenidas, municipais ou outras sob a responsabilidade de Itajubá, situadas no seu 
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perímetro, incluindo Sistemas, praças, estacionamentos da coletividade, que estejam 
em serviço na data da assinatura do Contrato, de acordo com as determinações do 
MUNICÍPIO.  

 Todas as instalações novas realizadas no decorrer do Contrato, relacionadas com 
Iluminação Pública. 

 
6.2. Representante da CONTRATADA - Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da assinatura do Contrato a 

CONTRATADA indicará, por escrito, a pessoa física que a representará, comprometendo-se a uma comunicação 
imediata no caso de sua posterior substituição. 
 

6.3. Convocação da CONTRATADA - A CONTRATADA ou seu representante e/ou Responsável  Técnico terá obrigação 
de estar presente nos escritórios do MUNICÍPIO ou em campo,  sempre que convocado, cada vez que isso seja 
necessário. 

 
6.4. Exclusividade - O MUNICÍPIO direcionará à CONTRATADA todos os serviços de iluminação pública que lhe sejam 

demandados e que estejam inseridos no escopo do presente Contrato, propiciando-lhe, destarte, exclusividade na 
execução dos serviços contratados durante a vigência do Contrato, em todo o Município de Itajubá. 

 
6.4.1. À CONTRATADA caberá o direito exclusivo e a obrigação de cercear a utilização indevida por 

terceiros das instalações que lhe foram confiadas no âmbito do Contrato. 
 

6.4.2. O MUNICÍPIO propiciará à CONTRATADA o direito de intervir nas suas instalações de 
distribuição de energia elétrica, acima e abaixo das vias públicas e privadas e das suas dependências, 
para efetuar todo e qualquer conserto ou manutenção nas instalações do Sistema de iluminação 
Pública ou para realizar obras de expansão de iluminação pública, sob a condição de, nas 
intervenções, a CONTRATADA observar rigorosamente as normas técnicas e de operação do 
MUNICÍPIO.  

 
7. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

 
7.1. Esse Contrato será adjudicado após o resultado do Pregão Presencial 147/14 

 
8. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 
8.1. Ao final de 12 (doze) meses de execução do Contrato, a CONTRATADA deverá entregar ao MUNICÍPIO, um relatório 

contendo as atividades desenvolvidas durante o ano findo. Esse relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 90 
(noventa) dias corridos após o término do período anual a que se refere. 
 

8.2. O Relatório Anual de Atividades deverá fornecer o histórico dos valores atingidos para o conjunto dos critérios da 
qualidade, definidos neste Contrato.  

8.3. O relatório de atividades incluirá também uma avaliação dos programas de ampliação do Sistema de Iluminação; Os 
fatos importantes ocorridos no ano a que se refere.  

 
9. UTILIZAÇÃO DAS VIAS E APOIO DO MUNICÍPIO 

 
9.1. Para o exercício dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá observar as condições do Contrato e as Normas em 

vigor que regem o sistema de vias públicas.  
 
10. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

 
10.1. Condições gerais 
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10.1.1. No vencimento do período contratual, a CONTRATADA será obrigada a entregar ao Município 

em bom estado de funcionamento e conservação, as instalações e equipamentos que fazem parte do 
Sistema de Iluminação Pública, bem como os cadastros patrimonial e físico em meio digital, plantas 
e esquemas que foram utilizados durante a execução dos serviços contratados, e, ainda, os registros 
dos atendimentos em curso com todas as informações pertinentes. 
 

10.2. Retomada dos Estoques 
 

10.2.1. No vencimento do Contrato ou em caso de rescisão do mesmo por parte do  
 MUNICÍPIO o estoque de materiais e peças de reposição especificadas para as  
 instalações de responsabilidade da CONTRATADA será transferido (devidamente  
 registrado num termo específico), para a guarda do MUNICÍPIO contra ressarcimento  
 à CONTRATADA ao seu valor líquido contábil após o inventário contraditório. 
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ANEXO I - A 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS 
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ANEXO I - B 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS  
 
Objeto: a contratação de empresa especializada credenciada pela concessionária local destinada à 
execução de obras de infraestrutura urbana para atendimento das necessidades do Município de 
Itajubá – MG. 
11. OBJETIVO  

O presente Anexo visa descrever os serviços a serem realizados pela empresa Licitante 
vencedora, a seguir simplesmente denominada de CONTRATADA, e que irão compor o Contrato 
de Manutenção, Obras e Serviços do Sistema de Iluminação Pública. 

 
12. GENERALIDADES  

Para todos os serviços descritos, independentemente de se encontrarem explicitados, deverão estar 
incluídos os seguintes componentes de custos: 

 

1. Mão-de-Obra  

Todas as despesas com mão-de-obra, direta ou indireta para execução, supervisão, 
planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se façam 
necessárias à execução das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais 
definidos por Lei e por força de acordos/dissídios coletivos do sindicato patronal da categoria 
profissional e das empresas.  

2. Materiais e Equipamentos  

Caberá à CONTRATADA desenvolver os serviços inerentes ao Sistema de Iluminação 
Pública, visando atingir os resultados especificados, assegurando sempre o cumprimento das 
Normas Brasileiras aplicáveis. Para tanto, no fornecimento e aplicação dos materiais e 
equipamentos necessários aos serviços objeto da futura contratação a CONTRATADA se 
compromete a cumprir os requisitos e especificações técnicas definidos pela CEMIG 
DISTRIBUIÇÃO e ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas pertinentes a cada um 
dos materiais e equipamentos a serem utilizados, tais como: Condutores, Eletrodutos, Caixas 
de Passagem, Conduletes, Quadros de Distribuição, Relé Fotoelétrico, Postes, Haste de Terra, 
Conectores, Cinta, Reatores, Ignitores, Capacitores, Braços, Lâmpadas e Luminárias.  

E ainda devem ser compatíveis com o padrão adotado pela concessionária local e com as 
normas da Prefeitura de Itajubá.  

3. Transporte  

Nos custos também deverá ser previsto o transporte para deslocamento do pessoal da 
empreiteira até o ponto de execução dos serviços. Também deverá estar incluso o transporte 
de materiais do almoxarifado do MUNICÍPIO ou do almoxarifado da CONTRATADA até o 
local de aplicação, bem como o do equipamento ou material substituído até o depósito da 
CONTRATADA e/ou MUNICÍPIO.  
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4. Acondicionamento e Embalagem  

Deverão ser previstos os custos de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de  
materiais e equipamentos que serão aplicados e/ou devolvidos e a embalagem para 
devolução eventual de material retirado ao MUNICÍPIO. Nos custos de embalagem deverão 
estar inclusos os de identificação dos equipamentos e materiais embalados.  

5. Aquisição de Equipamento e Materiais  

Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quando 
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 do MUNICÍPIO (ou da CONTRATADA) e os 
demais custos inerentes. Deverão ser considerados os custos de aquisição dos materiais em 
fornecedores tradicionais, certificados pelo MUNICÍPIO e/ou concessionária distribuidora de 
energia elétrica.  

6. Testes  

Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados. 

7. Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos.  

No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os custos indiretos, a 
remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes segundo a legislação tributária 
federal, estadual e municipal vigentes. 
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ANEXO I - C 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada credenciada pela concessionária local destinada à 
execução de obras de infraestrutura urbana para atendimento das necessidades do Município de 
Itajubá – MG 

Índice  
ITEM  
 
1. APARELHOS ILUMINAÇÃO REALCE / ARTÍSTICA  
2. RELÉ FOTOELÉTRICO  
3. BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
4. CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO  
5. CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO  
6. CHAVES MAGNÉTICAS  
7. CONECTOR TIPO CUNHA  
8. DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO  
9. CONDULETES EM ALUMÍNIO  
10. ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO  
11. ELETRODUTOS DE PVC  
12. ELETRODUTO CORRUGADO  
13. HASTES DE TERRA  
14. LÃMPADAS  
15. LUMINÁRIAS  
16. SUPORTE PARA LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE  
17. REATORES / IGNITORES  
18. POSTES DE CONCRETO ARMADO E DE AÇO GALVANIZADO  
19. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  
20. CINTAS PARA POSTE 
21. PEÇAS METÁLICAS  

1. APARELHOS ILUMINAÇÃO REALCE / ARTÍSTICA  

a) Projetores para destaque de proximidade embutido no piso - Projetores destinados a serem 
embutidos no piso, com acabamento rente ao chão, permitindo o tráfego de pessoas e veículos, com 
grau de proteção IP65 ou superior, corpo em alumínio injetado, pote de inserção em PVC, 
aparelhagem auxiliar incorporada, para lâmpadas de halógenas até 150W. A resistência mínima 
contra choques mecânicos das lentes em vidro temperado será de 20J. A resistência mecânica ao 
rolamento será de 3T, considerando-se uma velocidade máxima de 20km/h. Referências: Thorn 
Mica, Side Olodum, Faeber MaxiTruck ou similar  

b) Projetores para destaque de proximidade embutido no piso - Projetores destinados a serem 
embutidos no piso, com acabamento rente ao chão, permitindo o tráfego de pessoas e veículos, com 
grau de proteção IP67 ou superior, corpo em alumínio injetado, pote de inserção em PVC, 
aparelhagem auxiliar incorporada, para lâmpadas de descarga, nas seguintes versões: ótica 
concentrada 2x10 graus, ótica semiconcentrada 2x30 graus, ótica extensiva 2x60 graus e ótica 
extensiva assimetrixa. até 400W. A resistência mínima contra choques mecânicos das lentes em 
vidro temperado será de 20J. A resistência mecânica ao rolamento será de 3T, considerando-se uma 
velocidade máxima de 20km/h. Referências: Thorn Mica, Side Olodum,  



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2014 
 

Pag. 31 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

Faeber MaxiTruck ou similar  

c) Projetores para iluminação de volume - Projetores para lâmpadas de descarga até 2000W, com 
corpo em alumínio injetado, refletor em alumínio alto brilho, grau de proteção IP55 ou superior, 
Classe elétrica I, aparelhagem auxiliar acondicionada em caixa estanque, vidro temperado, 
parafusos em aço inox, nas seguintes versões fotométricas: ótica extensiva simétrica, ótica semi-
intensiva circular, ótica intensiva circular < 2x4graus para I/2, para lâmpada de vapor de sódio e 
multivapores metálicos. Acessórios de fábrica: vidros prismáticos refratores, filtros coloridos, grades 
de proteção antivandalismo, grades anti-encadeantes, viseiras, com possibilidade de sobreposição. 
Referências: Philips Arena Vision, Thorn OQ 1000 ou similar.  

d) Projetores para iluminação de volume - Projetores para lâmpadas de descarga até 600W, com 
corpo em alumínio injetado, refletor em alumínio alto brilho, grau de proteção IP65 ou superior, 
Classe elétrica I, aparelhagem auxiliar incorporada, vidro temperado, parafusos em aço inox, nas 
seguintes versões fotométricas: ótica extensiva simétrica, ótica extensiva assimétrica, ótica 
intensiva circular, para lâmpadas de vapor de sódio e multivapores metálicos. Acessórios de fábrica: 
vidros prismáticos refratores, filtros coloridos, grades de proteção antivandalismo, grades 
antiofuscante, viseiras e aletas móveis com possibilidade de sobreposição. Referências: Philips 
M/SVF 617, Meyer Superlight 250/400, Thorn Contrast C/R ou similar.  

e) Projetores para destaque de proximidade - Projetores para lâmpadas de descarga, com corpo em 
alumínio injetado e pintura eletrostática, corpo ótico em alumínio polido alto brilho, grau de proteção 
IP65 ou superior, Classe de Proteção elétrica I e vidro temperado, parafusos em aço inox, nas 
seguintes versões: ótica extensiva simétrica, ótica extensiva assimétrica, ótica circular intensiva. 
Acessórios de fábrica: grade anti-ofuscamento, aletas móveis, filtros corretores prismáticos e filtros 
coloridos. Referências: Faeber Tau (70/150W), Faeber Zeta (150W), Faelluce Jet 4 (150W) ou similar.  

2. RELÉ FOTOELÉTRICO  
a) Tipo de acionamento interno: térmico, magnético ou eletrônico.  
b) Tensão: 220 V  
c) Carga mínima: 1800 VA  
d) Contatos: normalmente fechados  
e) Sensibilidade  

•  Liga - 5 a 12 lux  

•  Desliga - 10 a 60 lux  

f) Dispositivo de regulagem: mecânico, ótico ou ótico e mecânico.  
g) Envelope: policarbonato ou material equivalente estabilizado contra radiação ultravioleta e 

resistente a intempéries  
h) Suporte de montagem: em resina fenólica tipo “baquelite” ou material 
equivalente  
i) Encaixe: deve ter os contatos de latão ou material equivalente rigidamente 
fixado  

  j) Fixação e vedação: o suporte de montagem deve ser preso ao envelope, através de parafusos 
de aço galvanizado ou de metal (liga) não ferroso, exceto alumínio, provido de gaxeta de vedação de 
espuma de borracha ou material equivalente, devendo assegurar adequada fixação e vedação.  

k) Selagem: o relé foto elétrico, após sua montagem final, deverá ser selado com lacre ou 
material similar, preferencialmente nos parafusos que fazem a fixação do suporte de montagem ao 
envelope.  
  l) Marcações: gravadas em relevo na parte externa do suporte as indicações: instalado, retirado, 
mês, ano, e os respectivos números.  

m) Ensaios: executar ensaios de recebimento inclusive os testes de comportamento a 70° C e 
capacidade de fechamento dos contatos conforme NBR 5123 e 5169  

n) Norma de referência para fabricação:  
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o) NBR-5123 - relé fotoelétrico para iluminação pública (especificação)  
p) NBR-5169 - relé fotoelétrico para iluminação pública (método de ensaio)  
q) Referências: NF da Fischer & Pierce ou Eyes da Transvoltec ou similar  

3. BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
a) Braços para Iluminação Pública  

•  Material: tubo de aço carbono.  

•  Dimensões: norma ABNT NBR 8159.  

•  Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR-6323 e SAE 1010 e 
1020, não poderá apresentar imperfeições ou achatamento, ser isentas de rebarbas e  
cantos vivos.  

•  Características:  
Gravar na peça nome ou marca registrada do fabricante de forma legível  
Os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte interna do tubo, na parte inferior, e 
deverão ser isentos de quinas vivas ou rebarbas.  
A garantia indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos.  
Demais especificações conforme NBR-8159-2B e normas complementares. 

•  Fabricantes: CPN, Mecril ou similar.  

b) Braço Metálico Decorativo Galvanizado A Fogo  

•  Material: tubo de aço carbono (Norma ABNT 1010/1020).  

•  Dimensões: Braço 2460mm, diâmetro de 60mm.  

•  Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR-6323 e SAE 1010  
e 1020, não poderá apresentar imperfeições ou achatamento, ser isentas de rebarbas e  
cantos vivos.  

•  Características:  
Bandeira c/ perfis aco dec grafite ral 7031 c/ lamp fl t5 14w tub e chapa policarb 
serigrafado esp 3mm, c/ encaixe fix suporte sold ao poste,  
Demais especificações conforme NBR-8159-2B e normas complementares.  

•  Fabricantes: CPN, Mecril ou similar.  

4. CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO  
a) Alimentadores entre o Transformador e o Poste de Iluminação  

•  Material condutor: cobre de têmpera mole  

•  Tipo de condutor: cabo, encordoamento classe 2  

•  Material isolante: isolação sólida de cloreto de polivinila -PVC/a  

•  Cobertura: PVC tipo st-1  

•  Classe de isolação: 0,6/1,0 kV  

•  Normas a serem seguidas:  

•  NBR 6812 - fios e cabos elétricos - queima vertical (fogueira)  

•  NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização)  

•  NBR 7288 - cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para 
tensões de 1 a 20 kV (especificação).  

•  Referência: Sintenax da Prysmian ou similar  
b) Cabo Terra no Interior de Dutos  



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2014 
 

Pag. 33 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

•  Material do condutor: cobre de têmpera mole  

•  Tipo de condutor: fio rígido, encordoamento classe 1, ou cabo, encordoamento classe 2.  

•  Material isolante: isolação sólida de cloreto de polivinila - PVC/a  

•  Classe de isolação: 450/750v  

•  Norma a ser seguida:  

•  NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização).  

•  NBR 6148 - fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para 
tensões até 750 V.  

•  Referência: Pirastic da Prysmian ou similar  
c) Circuitos entre o Suporte da Luminária e a Caixa de Passagem Poste  

•  Material do condutor: cobre de têmpera mole  

•  Tipo de condutor: fio rígido, encordoamento classe 1  

•  Numero de condutores: 3  

•  Material isolante: isolação em PVC, cobertura em PVC com alta resistência mecânica e a 
intempéries.  

•  Classe de isolação: 450/750 V  

•  Norma a ser seguida:  

•  NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização)  

•  NBR 8661 - cabos de formato plano com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila 
para tensões até 750 V - (especificação)  

•  Referência: Triplast da Prysmian ou similar  
d) Circuitos entre o Suporte da Luminária e a Luminária  

•  Material do condutor: cobre de têmpera mole  

•  Tipo de condutor: cabo flexível, encordoamento classe 4  

•  Numero de condutores: 1  

•  Material isolante: isolação em PVC  

•  Classe de isolação: 450/750V  

•  Norma a ser seguida.  

•  NBR 6880 - condutores de cobre para cabos isolados (padronização)  

•  NBR 6148 - fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para 
tensões até 750 V  

•  Referência: Pirastic da Prysmian ou similar  
e) Identificação dos 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. CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO  
a) Material: concreto  
b) Tipo de instalação: embutido no piso  
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c) Construção: em concreto ciclópico  
d) Complementos: tampa em concreto, espessura 6cm e fundo britado para drenagem  
e) Vedação da tampa: rejuntamento com massa asfáltica a frio 
f) Acabamento: idêntico ao do piso onde estiver instalada  
g) Material: alumínio fundido  
h) Tipo de instalação: aparente nos tetos e paredes ou em bases de concreto no piso  
i)  Construção: em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão  
j)  Acessórios: fornecida com tampa de aparafusar, prensa-cabos, bucha e parafusos para fixação  
k) Referência: tipo M da Moferco ou similar  
6. CHAVES MAGNÉTICAS  
a)  2x30A-220V-60hz,  
b) Contatos carga NF,  
c) Caixa cilíndrica ou retangular alumínio anodizado c/ base rele,  
d) Temperatura de operação ate 85ºc,  
e) Classe isolação >100m,  
f) Proteção através disjuntores termomagnéticos.  
7. CONECTOR TIPO CUNHA  
a) Material: liga de cobre estanhado.  
b) Tração mínima suportável: 10dan.  
c) Diversos: deve ser estampada na peça a marca do fabricante bem como as bitolas dos 
condutores que o mesmo acomoda.  
d) O conector deverá ter um sistema de trava.  
e) O conector deverá ser composto por um elemento “c” e uma cunha que mantenha a conexão elétrica 
eficiente.  
f) Os conectores devem ser fornecidos com pasta anti-óxido suficiente para a execução das conexões 
em alumínio.  
g) Fabricantes: AKron ou similar.  
8. DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO  
a) Construídos em material termoplástico, com acionamento manual, através de alavanca frontal e 
disparo livre, devem possuir disparador bi-metálico para sobrecorrente e disparador magnético e 
instantâneo para proteção contra curto-circuito. Características Gerais:  
b) Corrente nominal: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  
c) Nº de pólos: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  
d) Capacidade de ruptura: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  
e) Referência de fabricante: Siemens, Schneider ou similar.  

9. CONDULETES EM ALUMÍNIO  
a) Material: caixa em liga de alumínio fundido e tampa estampada em alumínio.  
b) Bitola: idêntica à existente ou indicado em planta (em polegadas).  
c) Tipo (modelo): idêntico ao existente ou indicado em planta.  
d) Entradas e saídas: pescoços rosqueados, com no mínimo 5 fios efetivos de rosca interna npt (ANSI b.2.1).  
e) Vedação: a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, com tampa em alumínio com junta de 
neoprene, fixada por parafusos de aço cadmiado tipo fenda.  
f) Fabricantes: Wetzel, Moferco ou similar.  
 
10. ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO  
a) Material construtivo: aço astm-a53. Grau a, revestimento galvanizado a quente, por imersão.  
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:  
g) NBR - 5597 - eletroduto rígido de aço-carbono, com revestimento protetor, com rosca 
ANSI/asme b.1.20.1. 
h) NBR - 7414 - zincagem por imersão a quente.  
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11. ELETRODUTOS DE PVC  
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:  
g) NBR - 6150 - eletroduto de PVC rígido (especificação)  
h) Referência: Tigre, Brasilit ou similar.  
 
12. ELETRODUTO CORRUGADO  
a) Instalação: diretamente enterrada no solo, conforme instruções do fabricante.  
b) Bitola: idêntica à existente ou indicada no projeto (em polegadas)  
c) Referência: Kanaflex, Furukawa ou similar.  
 
13. HASTES DE TERRA  
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.  
 
14. LÂMPADAS  
a) Vapor de sódio 70 W, base E27, fluxo luminoso após 100 horas - 5.800 lumens, referências: SON 
70W da Philips ou LU 70/90/d/27 - GE ou similar.  
b) Vapor de sódio 150 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas - 14.500 lumens, referências: SON 
150 W da Philips ou LU 150/100/D/40 - GE ou similar.  
c) Vapor de sódio 250 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas - 26.000 lumens, referências: SON 
250 W da Philips ou LU 250/D/40 - GE ou similar.  
d) Vapor de sódio 400 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas - 47.500 lumens, referências: SON 
400 W da Philips ou LU 400/D/40 - GE ou similar.  
e) Vapor metálico 250 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas - 17.000 lumens, referências: HPI - 
T 250 W da Philips ou MVR 250/SP30/U - GE ou similar.  
f) Vapor metálico 400 W, base E40, fluxo luminoso após 100 horas - 31.000 lumens, referências: HPI - T 
400 W da Philips ou MVR 400/SP30/U - GE ou similar.  
g) Demais características, conforme norma NBR 13.592/96.  
 
15. LUMINÁRIAS  
a) Porta lâmpada:  
b) Partes não condutoras em porcelana vitrificada  
c) Contatos de bronze fosforoso, latão ou aço inoxidável.  
d) Terminal em latão tipo parafuso  
e) Cabos: os cabos de ligação dos equipamentos internos à luminária devem ser de cobre, flexíveis, 
bitola mínima 1,5 mm2, classe de isolação 450 / 750 V.  
f) Identificação: a marca e o modelo da luminária, no mínimo, devem ser gravados no corpo de forma 
indelével.  
g) Resistência mecânica ao vento: > 100 km/h  
h) Acabamento: todas as peças metálicas não energizadas deverão receber tratamento anticorrosivo.  
i) Pintura: cor cinza clara, ou bege (pétalas). 
j) Tipo da Luminária 

•  Fechada para lâmpada vapor de sódio 70 W, corpo em alumínio com pintura eletrostática 

cinza, lente em vidro temperado Standard (tipo refrator), índice de proteção IP64, base E27, 
corpo com espaço para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminária, modelo Tecnowatt 
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Alpha VP ou similar.  

•  Fechada para lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico 150 W, 250 W e 400 W, corpo em 

alumínio injetado, lente plana em policarbonato ou vidro temperado, índice de proteção IP65, 
base E40, corpo com espaço para alojamento dos equipamentos auxiliares da  

luminária, modelo Phoenix da Tecnowatt ou similar.  

•  Fechada para lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico 250 W e 400 W, corpo em 
alumínio, lente em vidro temperado, índice de proteção IP66, base E40, corpo com espaço para 
alojamento dos equipamentos auxiliares da luminária, modelo ICE da Indalux ou  

similar.  
 
16. SUPORTE PARA LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE  
a) Material (Corpo e Braços): aço carbono ABNT 1010 a 1020.  
b) Tratamento: galvanização por imersão a quente de acordo com a NBR 7399, 7400 e 6323 e sae 1010 a 
1020.  
c) Pintura: esmalte sintético cinza claro.  

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

 
17. REATORES / IGNITORES  
a) Tratamento da chapa: zincagem classe b (6 imersões)  
b) Encapsulamento: resina poliéster  
c) Tampa: deve ser fixado ao envelope por meio de parafusos, de material resistente à corrosão, possuir 
juntas de vedação resistentes a temperatura e intempéries, permitir a fixação de relés fotoelétricos.  
d) Capacitor: quando necessário corrigir o fator de potência, os capacitores deverão ser de 
polipropileno metalizado e instalado dentro do envelope, mas externamente ao enchimento de resina. 
Deve ser tipo descartável, de forma que facilite a sua reposição. Sua fixação ao envelope deve ser feita 
com braçadeira metálica e parafusos. As ligações ao circuito elétrico devem ser por meio de conectores 
terminais e emendas pré-isoladas, tipo desconectável. Os capacitores devem ser para 250 V e 
suportar uma elevação de temperatura de 80° C em relação a temperatura ambiente de 40°C.  
e) Ignitor: quando for necessário utilizar ignitores, os mesmos devem ser instalados de forma idêntica 
à dos capacitores.  
f) Grau de proteção: IP55.  
g) Fator de potência mínimo: 0,92 alto fator de potência. (caso necessário, efetivar correção para este 
valor).  
h) Tensão nominal: 220 V, 60 Hz.  
i) Potência: de acordo com a lâmpada que irá acionar. 
j) Fabricantes: Transvoltec ou similar 
 
18. POSTES DE CONCRETO ARMADO E DE AÇO GALVANIZADO 

•  Concreto Redondo  
Fixação: engastado no piso Altura: indicada  
Capacidade (esforço: 200 kgf)  
Modelo: conicidade reduzida  
Aplicação: suporte de luminárias  
Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificação  
Cobrimento: as ferragens deverão possuir um cobrimento mínimo de 2cm, em 
qualquer ponto da superfície interna ou externa.  
Dimensões: os postes deverão possuir no topo um diâmetro externo de 110 mm +/- 5 mm, 
e sua base não devem possuir diâmetro superior a 400 mm.  
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 orientativa para 
utilização:  

 

MATERIAL TRAÇO DA MASSA STATUS 
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Cimento posolônico CP - IV 
32 RS 

1,0 Obrigatório 

Areia fina 1,046 Sugestão 

Brita ( 9,5mm) 2,394 Sugestão

Microssilica SEM 500U 10% Sugestão 

Retard VZ 0,25% Sugestão

Água 0,45 Obrigatório 

Consumo de cimento 482 kg/m³ Sugestão

Abatimento 40+/- 10 mm Sugestão 
Caso o fabricante adote um traço diferente do sugerido acima, o 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  

Os furos devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo 
do poste.  
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 20 mm exceto o topo e a base.  

Inspeção geral:  
- Acabamento, dimensões, furação e identificação.  

Ensaios: momento fletor, elasticidade, resistência, cobrimento e absorção de água.  
Transporte: deverá ser realizado por empresa idônea, com os devidos cuidados, a fim de 
não danificar os postes, provocando a sua rejeição na obra e conseqüente 
comprometimento do prazo final da obra.  
Diversos:  

- a garantia, indicada na proposta, não deve ser inferior a 30 (trinta) anos.  
- a conicidade dos postes é de 20 mm/m  
- para o ensaios mecânicos e uso dos postes, o prazo de “cura”não deve ser 
inferior a 28 dias salvo concordância prévia.  
- gravar nº da ordem de compra e nº de série.  
- demais especificações ver NBR-8451 e normas complementares.  
- os postes deverão ser adquiridos em fornecedores aprovados pela Prefeitura 
de Itajubá.  

Fabricantes: Cavan, Eletroposte, Artec ou similar.  

•  Cônico Poligonal Reto  
Material: aço zincado a quente conforme ABNT NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020 
Fixação: base e chumbadores, ou engastados  
Características da base: idêntica a existente  
Capacidade (esforço): 130 kgf a 30cm do topo até 11m. 170kgf a 30cm do topo acima  
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de 11 m  
Fabricante: Conipost, Trópico ou similar 
Aplicação: suporte de luminárias  
Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificação  
Furos: devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo  
do poste.  
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:  
- + 50mm para o comprimento nominal 
- + 5mm para as dimensões transversais. 

Inspeção geral:  
- acabamento, dimensões, furacão e identificação.  

Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 30 (trinta) anos. 
Diversos: gravar nº da ordem de compra e nº de série.  

•  Telecônico Curvo Simples e Duplo - com Base  

Material: Chapa de aço zincado a quente conforme ABNT 7414 e 6323 
Fixação: base e chumbadores  
Capacidade (esforço): 1000 kgf aplicado no ponto mais alto do trecho reto  
Modelo: com emenda desmontável das partes reta e curva, fixada por um parafuso 
francês ou máquina de 10x115mm, provido de janela de inspeção  
Aplicação: suporte de luminárias  
Fabricante: Conipost, Trópico ou similar  
Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificação  
Furos: devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo  
do poste.  
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:  
- + 50mm para o comprimento nominal 
- + 5mm para as dimensões transversais. 

Inspeção geral:  
- acabamento, dimensões, furação e identificação  

Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 30 (trinta) anos. 
Diversos: gravar nº da ordem de compra e nº de série.  

•  Telecônico Curvo Simples e Duplo Engastado 
Material: Chapa de aço zincado a quente conforme ABNT 7414, 6323 SAE 1010 a  
1020  
Fixação: engastado no piso  
Capacidade (esforço): 100 kgf aplicados no ponto mais alto do trecho reto  
Modelo: com emenda desmontável das partes reta e curva, fixada por parafuso 
francês tipo máquina de 10x115mm, provido de janela de inspeção.  
Aplicação: suporte de luminárias  
Fabricante: Conipost, Trópico ou similar  
Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificação  
Furos: devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo  
do poste.  
Identificação - gravar de forma legível e indelével: 
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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. 

Inspeção geral:  
- acabamento, dimensões, furação e identificação  

A garantia, indicada na proposta, não deve ser inferior a 30 (trinta) anos. 
Diversos: gravar nº da ordem de compra e nº de série.  

•  Tintas para os Postes  
Descrição: revestimento de dois componentes a base de acrílico modificado e isocianato 
apresentando alta resistência ao intemperismo.  
Áreas: externas  
Tipo: dupla função  
Substrato: metais, concretos, aço galvanizado. 
Veículo: acrílico modificado  
Cor: cinza  
Características:  

- viscosidade cf-4: 120-130” 
- peso específico g/cm3: 1,25+/-0,05 
- sólidos por peso: 67+/-1% 
- sólidos por volume: 51+/-1%  
- relação de mistura: 4:1 em volume  
- espessura seco: 80-100 c 
- espessura úmida: 160 c 
- nº de demãos: 01 a 02  
- secagem pó: 01 hora  
- secagem toque: 03 horas  
- repintura: 12 a 24 horas  
- secagem final: 05 dias  
- rendimento teórico: 80  c - 6,3m2/l  
- método de aplicação: pistola/trincha  
- diluente: sq-004  
- inflamabilidade: inflamável  
- estocagem: 12 meses  
- pot-life: 04 a 06 horas  
- toxidez: tóxico  
- embalagem: galão 3,6l  
- diluição: 05 a 10% Resistência  
- temperatura: 90°c seco  
- água doce: bom  
- água salgada: bom  
- solvente: bom  
- ácidos: bom  
- alcalis: bom  
- sais: bom  
- produtos de petróleo: bom  
- óleos: bom  
- óleos de freio: bom Preparo de superfície  
- aço: jato, lixa, escova e desengraxe  
- concreto: lixa, escova e desengraxe  
- alumínio: lixa, escova e desengraxe 
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Fabricantes 
- Coral ou similar  

19. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  

•  Informações Gerais  

Objetivos  

Estas especificações técnicas abrangem os requisitos técnicos básicos para projeto, 
fabricação, ensaios e fornecimento dos quadros elétricos de baixa tensão, classe 1 kV 
e chaves magnéticas para acionamentos de grupos de luminárias.  

Normas e Recomendações Técnicas  

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

- NBR-6808- Conjunto de manobra e controle de Baixa Tensão - Especificação 

- NBR-6146 - Graus de proteção providos por Envelopes - Especificação  

- NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento  
- ANSI C-3720 (Para os casos não definidos nas normas acima). 
Características da Instalação  

- Instalação: ao tempo  
- Altitude: < 1.000m  
- Umidade relativa do ar: superior a 80%  
- Temperaturas:  

máxima anual: 40 °C  
mínima anual: 15 °C  
média anual: 30 °C  

- Classificação da área (nec): não classificada  
- Acesso local: via rodoviária  

•  Características Técnicas  
Características Construtivas  

- Tipo: quadro para instalação embutida ou aparente  
- Grau de proteção: ip 55  
- Estrutura: chapa de alumínio com bitola mínima 16 msg  
- Barramentos: fases, neutro e terra  
- Material dos barramentos: cobre  
- Acessórios especiais:  

Dispositivo para fechamento da porta por chave padrão (chave mestra) 
Visores em policarbonato na porta (deve ser assegurada a vedação) 

para inspeção dos selos e leitura do medidor (quando for o caso)  
Grade de proteção externa em aço galvanizado a fogo com dispositivo 

para fechamento por cadeado padrão (chave mestra)  
Quando instalação aparente, fornecer parafusos, buchas e demais 

acessórios para fixação  
 

•  Características Elétricas  
Tensão nominal: 380/220 
V Freqüência nominal: 60 
hz Número de fases: 3  
Corrente nominal dos barramentos de fase, neutro e terra: idêntico aos existentes ou 
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conforme diagramas unifilares  
Sistema de aterramento: solidamente aterrado  

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

•  Ensaios - (Conforme NBR 6808)  
De Tipo - (Fornecimento de Relatórios em Protótipos)  

- Ensaio de elevação de temperatura  
- Ensaio de tensão aplicada  
- Ensaio de curto-circuito  
- Verificação dos graus de proteção de Rotina  
- Verificação de inspeção e ensaios de operação elétrica  
- Ensaio dielétrico  
- Verificação das medidas protetoras e da continuidade elétrica  

•  Informações a serem Fornecidas pelo Fabricante  

Através de Documentos, Desenhos ou Diagramas:  
- Tipo e número de identificação  
- Tensão nominal  
- Corrente nominal de cada circuito 
- Níveis de isolamento nominais  
- Freqüência nominal  
- Capacidade de curto-circuito  
- Grau de proteção fornecido pelo envelope  
- Condições de serviço  
- Dimensões e pesos  
- Características nominais dos dispositivos de proteção, medição e manobra  
- Diagrama unifilar  
- Diagramas trifilares  
- Instruções para transporte, instalação, operação e manutenção do  
conjunto  

•  Características dos Equipamentos dos Quadros  

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

- Corrente nominal: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  
- Nº de pólos: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  
- Capacidade de ruptura: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente  
- Referência de fabricante: Siemens, Schneider ou similar Caixas MBO  
- Sistema: trifásico  
- Dimensões: conforme padrão da Concessionária de energia elétrica  
- Material: alumínio  

Caixa Interna para Abrigar os Disjuntores  
- Dimensões: conforme detalhes em planta ou idêntica à existente  
- Material: alumínio  
- Acessórios: tampa com janela para acionamento dos disjuntores 

Contatores  
- Características dos Contatores de Força  
 Classe de tensão: 600 V  



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2014 
 

Pag. 42 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

Corrente nominal: conforme diagramas unifilares ou idêntico ao  
existente  

Tipo de carga a ser acionada: indutiva (de iluminação)  
Regime de ligação: permanente  
Número de contatos auxiliares: conforme diagrama unifilar ou idêntico 

ao existente  
- Características dos Contatores Auxiliares  
 Classe de tensão: 600 V  

Corrente nominal: 10A (220 VCA)  
Número de contatos: conforme diagrama unifilar ou idêntico ao  

existente  
- Fabricantes: Siemens, Klockner, Schneider ou similar.  

•  Projeto do Fornecedor  

O Fornecedor deverá apresentar para aprovação do CONTRATANTE, os projetos 
eletromecânicos dos conjuntos a partir dos Diagramas Unifilares apresentados.  

Acompanhando os projetos, deverá vir a relação das marcas de todos os componentes do 
conjunto e cópia dos catálogos dos fabricantes, para conhecimento de suas características 
nominais, para fins de aceitação do CONTRATANTE.  

•  Identificação dos Circuitos  

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

Estas plaquetas deverão ser indeléveis e só serão destacadas com as suas destruições. 
Deverá acompanhar o projeto dos quadros uma lista completa de todas as plaquetas, para 
aprovação pelo cliente.  

Na parte interna do quadro deverão ser identificados todos os componentes de manobra, 
proteção e interligação (bornes) através de etiquetas adesivas em plásticos ou outro 
material resistente à umidade.  

O conjunto deve vir acompanhado no seu interior, do desenho do seu Diagrama Unifilar 
Simplificado, com as características dos equipamentos de proteção e manobra, de cada 
circuito, bem como seu uso.  

•  Fabricantes do Painel  

Siemens, Equiptron, Schneider, Doppler ou similar.  

20. CINTAS PARA POSTE  

Tipos: circular e retangular 

Material: aço carbono  

Zincagem: imersão a quente conforme NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020.  

Resistência: a cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de  
tração “f” de 5000 dan no mínimo, sem ruptura ou, sem apresentar uma flecha  
residual superior a 6mm quando tracionado com um esforço “f” de 1500 dan no  
mínimo.  
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Identificação: deverá ser gravado em cada metade da cinta, e dimensões nominais em 
mm. nos parafusos nome ou marcas do fabricante.  

Garantia: o material deverá ser garantido por prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) 
meses contra qualquer defeito de fabricação ou matéria-prima.  

Embalagem: as peças deverão ser embaladas de forma a assegurar seu transporte e 
manuseio sem que sofram quaisquer danos  

Fabricantes: Mecril ou similar  

21. PEÇAS METÁLICAS  

Utilização: ferragens para suportes fixações e distribuição. 

Material: aço carbono laminado.  

Preparo da superfície: após a confecção das peças e antes da galvanização deverão ser 
retirados todas as rebarbas e cantos vivos.  

Tratamento de chapa: galvanização por imersão a quente conforme ABNT, NBR 7414 e 
6323 e sae 1010 a 1020.  

Fabricantes: Mecril ou similar. 
 
 
 

   Itajubá, xx de dezembro 2014. 
 
 
 
 
 

Secretário Municipal de Obras 
 

 
 



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2014 
 

Pag. 44 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ITAJUBÁ E OUTRAS- MG 

(CONSIDERANDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, EVENTUAIS, BDI, IMPOSTOS) 

CÓD. 
ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO Unidade 
PREÇO 

 UNITÁRIO 
(R$) 

QUANT.  
12 Meses 

 TOTAL (R$) 
12 meses  

1 Gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública     

1.a a) Preço unitário por ponto luminoso ponto 158.670,00 

2 
Confecção de fossa em alvenaria, com grade ferro e fundo 
britado para drenagem 

     
 

2.a  Fossa em alvenaria 800x800x1000 mm un 9,00 

2.b  Fossa em alvenaria 800x800x900 mm un 9,00 

2.c  Fossa em alvenaria 600x600x900 mm un 9,00 

3 Disponibilidade de turma leve por hora     

3.a  Em dias úteis un 61,00 

3.b  Aos sábados un 48,00 

3.c  Aos domingos e feriados un 25,00 

4 Disponibilidade de turma leve por hora noturna     

4.a  Em dias úteis un 48,00 

4.b  Aos sábados un 36,00 

4.c  Aos domingos e feriados un 25,00 

5 Disponibilidade de turma pesada com Munck     

5.a  Em dias úteis un 48,00 

5.b  Aos sábados un 36,00 

5.c  Aos domingos e feriados un 25,00 

6 Disponibilidade de turma pesada noturna com Munck     

6.a  Em dias úteis un 36,00 

6.b  Aos sábados un 20,00 

6.c  Aos domingos e feriados un 9,00 

7 Disponibilidade de turma pesada por hora     

7.a  Em dias úteis un 48,00 

7.b  Aos sábados un 36,00 

7.c  Aos domingos e feriados un 25,00 

8 Disponibilidade de turma pesada por hora noturna     

8.a  Em dias úteis un 36,00 

8.b  Aos sábados un 20,00 

8.c  Aos domingos e feriados un 11,00 

9 Instalação de aparelho em fossa (Almec ou similar)     

9.a  Até 150W - Vapor de Sódio un  14,00 

9.b  Maior que 150W e até 400W - Vapor de Sódio un  14,00 

9.c  Acima de 400W - Vapor de Sódio un  14,00 

10 
Instalação de aparelhos de sobrepor em fachada (Almec ou 
similar) 

  
 

  
 

10.a  Até 150W - Vapor Metálico un 14,00 

10.b  Maior que 150W e até 400W - Vapor Metálico un 14,00 

10.c  Acima de 400W - Vapor Metálico un 14,00 

11 
Instalação de aparelhos de sobrepor em fachada (Almec ou 
similar) 
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11.a  Até 150W - Vapor de Sódio un  14,00 

11.b  Maior que 150W e até 400W - Vapor de Sódio un  14,00 

11.c  Acima de 400W - Vapor de Sódio un  14,00 

12 Instalação de braço     

12.a  de 1000mm un 25,00 

12.b  de braço de 2000mm un 25,00 

12.c  de braço de 2500mm un 25,00 

12.d  de braço de 3000mm un 25,00 

12.e  de braço de 4500mm un 25,00 

13 
Instalação de caixa de passagem de concreto ou alvenaria 
no piso 

  
 

  
 

13.a  40x40x40cm un 25,00 

13.b  60x60x60cm un 25,00 

13.c  80x80x80 cm un 25,00 

13.d  100x100x100 cm un 25,00 

14 Instalação de caixa de passagem metálica no piso   
 

  
 

14.a  Instalação de caixa de passagem metálica no piso un 25,00 

15 Instalação de chave Eletromagnética     

15.a  Instalação de chave Eletromagnética - Até 50A un  14,00 

15.b  Instalação de chave Eletromagnética - De 51A a 80A un  14,00 

16 
Instalação de conjuntos decorativos de microlâmpadas em 
árvore. 

  
 

  
 

16.a  Microlâmpadas tipo pisca-pisca, para árvores. m 50,00 

17 Instalação de contator     

17.a  Contator termomagnético tripolar, AC 3, até 12A un 9,00 

17.b  Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 13 até 17A un 9,00 

17.c  Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 18 até 32A un 9,00 

17.d  Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 33 até 50A un 9,00 

17.e  Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 51 até 80A un 9,00 

17.f  Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 81 até 95A un 9,00 

18 
Instalação de curva de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente 

  
 

  
 

18.a  3/4" un 5,00 

18.b  1" un 5,00 

18.c  1 1/2" un 5,00 

18.d  2" un 5,00 

18.e  3" un 5,00 

19 Instalação de curva de eletroduto de PVC embutido no piso     

19.a  3/4" un 5,00 

19.b  1" un 5,00 

19.c  1 1/2" un 5,00 

19.d  2" un 5,00 

19.e  3" un 5,00 

20 Instalação de disjuntores termomagnéticos     

20.a  Até 50A, monofásico, 10KA un 14,00 

20.b  Até 50A, bipolar, 10KA un 14,00 

20.c  Até 50A, tripolar, 10KA un 14,00 

20.d  De 60A a 100A, bipolar, 10KA un 14,00 

20.e  De 60A a 100A, tripolar, 10KA un 14,00 

21 Instalação de espaçador     
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21.a  Instalação de espaçador un 25,00 

22 Instalação de haste de terra     

22.a  Instalação de haste de terra un 14,00 

23 Instalação de luminária completa em braço de 1000mm     

23.a  70W - vapor de sódio, fechada un 51,00 

23.b  70W - vapor metálico, fechada un 25,00 

24 
Instalação de luminária fechada completa em braço de 
3000mm 

  
 

  
 

24.a  150W - vapor de sódio un 201,00 

24.b  250W - vapor de sódio un 101,00 

24.c  400W - vapor de sódio un 75,00 

24.d  150/175W - vapor metálico un 25,00 

24.e  250W - vapor metálico un 25,00 

24.f  400W - vapor metálico un 25,00 

25 
Instalação de luminária fechada completa em braço de 
3000mm - sem fornecimento do braço 

      

25.a  150W - vapor de sódio un 101,00 

25.b  250W - vapor de sódio un 75,00 

25.c  400W - vapor de sódio un 50,00 

25.d  150/175W - vapor metálico un 25,00 

25.e  250W - vapor metálico un 25,00 

25.f  400W - vapor metálico un 25,00 

26 
Instalação de luminária fechada completa em braço de 
4500mm 

  
 

  
 

26.a  250W - vapor de sódio un 75,00 

26.b  400W - vapor de sódio un 50,00 

26.c  250W - vapor metálico un 25,00 

26.d  400W - vapor metálico un 25,00 

27 
Instalação de luminária fechada completa em braço de 
4500mm - sem fornecimento do braço 

  
 

  
 

27.a  250W - vapor de sódio un 50,00 

27.b  400W - vapor de sódio un 39,00 

27.c  250W - vapor metálico un 14,00 

27.d  400W - vapor metálico un 14,00 

28 
Instalação de luminária fechada completa em poste 
metálico cilíndrico reto até 12 m - 01 luminária 

  
 

  
 

28.a  70W vapor de sódio un 25,00 

28.b  100W vapor de sódio un 39,00 

28.c  150W - vapor de sódio un 65,00 

28.d  250W - vapor de sódio un 50,00 

28.e  400W - vapor de sódio un 50,00 

28.f  150W ou 175W - vapor metálico un 16,00 

28.g  250W - vapor metálico un 16,00 

28.h   400W - vapor metálico un 16,00 

28.i  70W - vapor metálico  un  16,00 

28.j  100W - vapor metálico un  16,00 

29 
Instalação de luminária fechada completa em topo de poste 
de concreto até 12m - 01 luminária 

  
 

  
 

29.a  150W – vapor de sódio un 75,00 

29.b  250W - vapor de sódio un 50,00 

29.c  400W - vapor de sódio un 25,00 

29.d  250W - vapor metálico un 25,00 

29.e  400W – vapor metálico un 25,00 

29.f  70W - vapor de sódio un  39,00 

29.g  100W - vapor de sódio un  39,00 
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29.h  70W - vapor metálico  un  16,00 

29.i  100W - vapor metálico un  16,00 

29.j  150W - vapor metálico un  16,00 

30 
Instalação de luva de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente 

      

30.a  3/4" un 5,00 

30.b  1" un 5,00 

30.c  1 1/2" un 5,00 

30.d  2" un 5,00 

30.e  3" un 5,00 

31 Instalação de luva de eletroduto de PVC embutido no piso     

31.a  3/4" un 5,00 

31.b  1" un 5,00 

31.c  1 1/2" un 5,00 

31.d  2" un 5,00 

31.e  3" un 5,00 

32 
Instalação de metro de cabo singelo de cobre (0,6/1,0kV) 
diretamente enterrado 

  
 

  
 

32.a  2,5mm2 m 151,00 

32.b  4mm2 m 75,00 

32.c  6mm2 m 75,00 

32.d  10mm2 m 75,00 

32.e  16mm2 m 75,00 

32.f  25mm2 m 75,00 

32.g  35mm2 m 75,00 

32.h  50mm2 m 75,00 

32.i  70mm2 m 75,00 

32.j  95mm2 m 79,00 

32.k  120mm2 m 75,00 

33 
Instalação de metro de cabo singelo de cobre 0,6/1,0kV, em 
eletroduto ou braço de IP 

  
 

  
 

33.a  2,5mm2 m 137,00 

33.b  4mm2 m 75,00 

33.c  6mm2 m 75,00 

33.d  10mm2 m 75,00 

33.e  16mm2 m 75,00 

33.f  25mm2 m 75,00 

33.g  35mm2 m 75,00 

33.h  50mm2 m 75,00 

33.i  70mm2 m 75,00 

33.j  95mm2 m 75,00 

34 Instalação de metro de cabo tripolar tipo plano     

34.a  2,5mm2 m 101,00 

34.b  4,0mm2 m 101,00 

35 
Instalação de metro de condutor multiplexado com isolação 
XLPE, classe 06/1kV para iluminação Publica 

  
 

  
 

35.a  1#16(16)mm² m 50,00 

35.b  2#16(16)mm² m 50,00 

35.c  3#16(16)mm² m 50,00 

35.d  1#25(25)mm² m 50,00 

35.e  2#25(25)mm² m 50,00 

35.f  3#25(25)mm² m 50,00 

36 
Instalação de metro de condutor não isolado para 
Iluminação Pública 

      

36.a  cobre # 6mm2 m 104,00 
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36.b  cobre # 10mm2 m 101,00 

36.c  cobre # 16mm2 m 101,00 

36.d  Alumínio # 4 AWG CA m 101,00 

36.e  Alumínio # 2 AWG CA m 101,00 

36.f  Alumínio # 1/0 AWG CA m 101,00 

36.g  Alumínio # 2/0 AWG CA m 101,00 

37 
Instalação de metro de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente 

  
 

  
 

37.a  1/2" m 50,00 

37.b  3/4" m 50,00 

37.c  1" m 50,00 

37.d  1 1/2" m 50,00 

37.e  2" m 50,00 

37.f  3" m 50,00 

37.g  4" m 50,00 

38 
Instalação de metro de eletroduto de PVC embutido no 
piso 

  
 

  
 

38.a  1/2" m 101,00 

38.b  3/4" m 101,00 

38.c  1" m 101,00 

38.d  1 1/2" m 101,00 

38.e  2" m 101,00 

38.f  3" m 101,00 

38.g  4" m 101,00 

39 
Instalação de ponto de Iluminação Pública em braços de 
até 2500mm, fixado com parafuso 

  
 

  
 

39.a  100W vapor de sódio un 101,00 

39.b  150W vapor de sódio un 253,00 

39.c  250W vapor de sódio un 151,00 

39.d  400W vapor de sódio un 201,00 

39.e  250W - vapor metálico un 25,00 

39.f  400W - vapor metálico un 25,00 

40 Instalação de poste de concreto tipo "R"     

40.a  8m un 14,00 

40.b  9m un 14,00 

40.c  10m un 14,00 

40.d  11m un 14,00 

40.e  12m un 14,00 

41 Instalação de poste DT     

41.a  9m un 14,00 

41.b  10m un 14,00 

41.c  11m un 14,00 

41.d  12m un 14,00 

42 Instalação de poste telecônico     

42.a  Até 5m reto sem flange (engastado no piso) un 14,00 

42.b  6m reto sem flange (engastado no piso) un 14,00 

42.c  7m reto sem flange (engastado no piso) un 14,00 

42.d  8m curvo simples com flange (base) un 14,00 

42.e  8m curvo duplo com flange (base) un 14,00 

42.f  9m curvo simples sem flange (engastado no piso) un 14,00 

42.g  9m curvo duplo sem flange (engastado no piso) un 14,00 

43 Instalação de programador horário     

43.a  Programador horário un 9,00 
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44 
Instalação de projetor  em poste até 12 m - 01 projetor 
(Almec ou similar) 

  
 

  
 

44.a  150W a vapor de sódio un 25,00 

44.b  250W a vapor de sódio un 16,00 

44.c  400W a vapor de sódio  un 14,00 

44.d  150/175W a vapor metálico un 14,00 

44.e   250W a vapor metálico un 14,00 

44.f   400W a vapor metálico un 14,00 

44.g  1000W a vapor metálico un 14,00 

45 
Instalação de projetor (Faelluce ou similar)  em caixa de 
alvenaria no piso 

  
 

  
 

45.a  150W a vapor de sódio un 18,00 

45.b  250W a vapor de sódio un 18,00 

45.c  400W a vapor de sódio  un 15,00 

45.d  70W a vapor metálico un 15,00 

45.e  150/175W a vapor metálico un 13,00 

45.f   250W a vapor metálico un 13,00 

45.g   400W a vapor metálico un 13,00 

45.h  1000W a vapor metálico un 13,00 

46 
Instalação de projetor (Faelluce ou similar)  em caixa de 
alvenaria no piso 

  
 

  
 

46.a  70W a vapor de sódio un  14,00 

46.b  100W a vapor de sódio un  14,00 

46.c  100W a vapor metálico un  14,00 

47 Instalação de quadro de comando e proteção     

47.a  Apenas o quadro de comando e proteção - sem disjuntores un 14,00 

48 Instalação de quadro de medição     

48.a  Sem TC’s un 14,00 

48.b  Para medidor eletrônico un 14,00 

49 
Instalação de suporte de Iluminação em topo de poste de 10 
a 15m 

  
 

  
 

49.a  Suporte para 01 pétala un 14,00 

49.b  Suporte para 02 pétalas un 14,00 

49.c  Suporte para 02 projetores un 14,00 

50 Pintura de aparelhos     

50.a  Até 150W un 14,00 

50.b  Até 400W un 14,00 

50.c  Acima de 400W un 14,00 

51 Pintura de postes     

51.a  Até 11m (concreto) un 14,00 

51.b  De 12m a 15m (concreto) un 14,00 

51.c  Acima de 15m (concreto) un 14,00 

51.d  Até 11m (metálico) un 14,00 

51.e  De 12m a 15m (metálico) un 14,00 

51.f  Acima de 15m (metálico) un 14,00 

52 
Retirada de 1 metro de cabo 0,6/1,0kV instalado em braço 
de IP 

  
 

  
 

52.a  Até 16mm2 m 25,00 

52.b  Maior que 16mm2 m 25,00 

53 
Retirada de 1 metro de cabo 0,6/1,0kV instalado em 
eletroduto 

  
 

  
 

53.a  Até 16mm2 m 25,00 

53.b  Maior que 16mm2 m 25,00 
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54 
Retirada de 1 metro de cabo subterrâneo (0,6/1,0kV) 
diretamente enterrado 

  
 

  
 

54.a  até 16mm2 m 25,00 

54.b  16mm2 a 25mm2 m 25,00 

54.c  25mm2 a 50mm2 m 25,00 

54.d  70mm2 a 120mm2 m 25,00 

55 Retirada de 1 metro de eletroduto     

55.a  1/2" m 25,00 

55.b  3/4" m 25,00 

55.c  1" m 25,00 

55.d  1 1/2" m 25,00 

55.e  2" m 25,00 

55.f  3" m 25,00 

55.g  4" m 25,00 

56 Retirada de braço     

56.a  de 1000mm un 14,00 

56.b  de 2000mm un 14,00 

56.c  de 2500mm un 14,00 

56.d  de 3000mm un 14,00 

56.e  de 4500mm un 14,00 

57 Retirada de chave eletromagnética     

57.a  Retirada de chave eletromagnética un 14,00 

58 Retirada de cotator     

58.a  Retirada de cotator un 5,00 

59 
Retirada de curva de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente 

      

59.a  Retirada de curva de eletroduto de ferro galvanizado aparente un 14,00 

60 Retirada de curva de eletroduto de PVC embutido no piso     

60.a  Retirada de curva de eletroduto de PVC embutido no piso un 14,00 

61 Retirada de luminária     

61.a   em braço de 1000mm un 25,00 

61.b   em braço de 2000mm un 25,00 

61.c   em braço de 2500mm un 25,00 

61.d  em braço de 3000mm un 25,00 

61.e  em braço de 4500mm un 25,00 

62 Retirada de luminária  em topo de poste até 12m     

62.a  1 luminária un 25,00 

62.b  2 luminárias un 25,00 

63 
Retirada de luva de eletroduto de ferro galvanizado 
aparente 

  
 

  
 

63.a  Retirada de luva de eletroduto de ferro galvanizado aparente un 
 

14,00 
 

64 Retirada de luva de eletroduto de PVC embutido no piso     

64.a  Retirada de luva de eletroduto de PVC embutido no piso un 
 

14,00 
 

65 Retirada de metro de condutor aéreo     

65.a  Retirada de metro de condutor aéreo m 25,00 

66 Retirada de poste de concreto     

66.a  Até 11m de comprimento un 14,00 

66.b  De 12 até 15 m de comprimento un 14,00 

67 Retirada de poste metálico     

67.a  Até 11m de comprimento un 9,00 

67.b  De 12 até 15 m de comprimento un 9,00 

68 Retirada de programador horário     
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68.a  Retirada de programador horário un 5,00 

69 Retirada de projetor     

69.a   150W até 400W em poste até 15m un 14,00 

69.b    no Piso un 14,00 

70 Abertura de vala em superficie     

70.a  Solo mole m³ 101,00 

70.b  Solo duro m³ 101,00 

70.c  Piso cimentado m³ 101,00 

70.d  Laje de concreto m³ 101,00 

70.e  Piso asfáltico  m³ 101,00 

70.f  Que necessite ser utilizado martelete pneumático m³ 101,00 

71 Colocação de poste no prumo     

71.a  Metálico concêntrico até 11m un 25,00 

71.b  Metálico concêntrico de 12 a 15m un 25,00 

71.c  concreto até 11m un 25,00 

71.d  concreto de 12 a 15m un 25,00 

72 
Concreto para Recomposição de piso encimentado e/ou 
Envelopamento de cabos 

  
 

  
 

72.a 
 Concreto para Recomposição de piso encimentado e/ou 
Envelopamento de cabos 

m³ 
 

50,00 
 

73 Fundação especial em poste     

73.a  1 manilha un 39,00 

73.b  2 manilha un 39,00 

73.c  3 manilha un 39,00 

74 Recomposição de piso     

74.a  Pedra Portuguesa m² 50,00 

74.b  Cimentado m² 50,00 

74.c  Asfaltico m² 50,00 

74.d  Cerâmico m² 50,00 

74.e  Ladrílho/Mosaico m² 50,00 

74.f  Piso em Concreto estampado m² 50,00 

74.g  Paralelepípedo un 50,00 

75 Substituição de Lâmpada     

75.a Vapor de Mercúrio - 80W un 28,00 

75.b Vapor de Mercúrio - 125W un 28,00 

75.c Vapor de Mercúrio - 250W un 28,00 

75.d Vapor de Mercúrio - 400W un 28,00 

75.e Vapor de Sódio - 70W un 28,00 

75.f Vapor de Sódio - 100W un 28,00 

75.g Vapor de Sódio - 150W un 28,00 

75.h Vapor de Sódio - 250W un 28,00 

75.i Vapor de Sódio - 400W un 28,00 

75.j Vapor Metálico - 150W un 28,00 

75.k Vapor Metálico - 250W un 28,00 

75.l Vapor Metálico - 400W un 28,00 

76 Substituição de Reatores Externos     

76.a Vapor de Mercúrio - 80W un 28,00 

76.b Vapor de Mercúrio - 125W un 28,00 

76.c Vapor de Mercúrio - 250W un 3,00 

76.d Vapor de Mercúrio - 400W un 3,00 

76.e Vapor de Sódio - 70W un 28,00 

76.f Vapor de Sódio - 100W un 28,00 

76.g Vapor de Sódio - 150W un 28,00 

76.h Vapor de Sódio - 250W un 28,00 
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76.i Vapor de Sódio - 400W un 28,00 

76.j Vapor Metálico - 150W un 3,00 

76.k Vapor Metálico - 250W un 3,00 

76.l Vapor Metálico - 400W un 3,00 

77 Substituição de Reatores Internos     

77.a Vapor de Sódio - 70W un 28,00 

77.b Vapor de Sódio - 100W un 28,00 

77.c Vapor de Sódio - 150W un 28,00 

77.d Vapor de Sódio - 250W un 28,00 

77.e Vapor de Sódio - 400W un 28,00 

77.f Vapor Metálico - 150W un 3,00 

77.g Vapor Metálico - 250W un 3,00 

77.h Vapor Metálico - 400W un 3,00 

78 Substituição de Relé e/ou Base     

78.a Relé un 28,00 

78.b Base para relé un 28,00 

79 Instalação de luminária viária LED     

79.a a) de 40W a 70W un 13,00 

79.b b) de 71W a 130W un 13,00 

79.c c) de 131W a 210W un 13,00 

79.d d) de 211W a 270W un 13,00 
80 Instalação de equipamento de Telegestão     

80.a a) Instalação de equipamento de Telegestão ponto 13,00 

        TOTAL: 

 
 

O valor global dessa proposta é de R$ _________________ (____________). 

O prazo de validade dessa proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

Representante Legal: 

 

Atenciosamente, 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME E ENDEREÇO EMPRESA/PESSOA FÍSICA 
CNPJ/CPF N.º 
 

 

___________________________________________ 

Carimbo da Empresa e assinatura do Representante 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.xx/xxxx. 

 

A empresa ___________________________, sediada na _______________________ 

telefone______________ fax_______________ e-mail_________________, por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº. 147/2014, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

 

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 

 

b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua 

proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra. 

 

c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93. 

 

_______________________ , _____ de _______________ de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
 
 

“MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI Nº. 8.666/93 E ALTERAÇÕES. 
 
 
 
........................................................................, inscrito no CNPJ nº. ................................................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
..............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
......................................., e do CPF nº. ...................................................., DECLARA, para fins do disposto 
no inc. V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, DECLARA que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
...................................................... 
(data) 
 
...................................................................... 
(representante legal) 
 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

 
 
A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº. _______________, com sede à 

_________________________, nº. ______, Bairro _________, cidade _________________, neste ato 

representado pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s) Procurador (es) o Senhor (es) (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere (m) amplo(s) e geral (ais) poderes 

para, junto ao Município de ITAJUBÁ/MG, praticar os atos necessários com vistas à participação do 

outorgante na licitação, modalidade Pregão Presencial, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando 

tudo por bom, firme e valioso. 

 

 
 
 
____________________, ____ de _____________ de _____. 
(Reconhecer firma) 
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ANEXO VI 
 

MINUTA 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /2014 
 
Aos ___ dias do mês de __________ de 2014, autorizado pelo ato das folhas (________) do processo de Pregão 
Presencial nº ___/2014, Processo de Registro de Preços nº ___/2014 da presente Ata de Registro de Preços, Ata 
Eletrônica n _____, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 
10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a 
Administração Municipal e a Licitante Vencedora: 
 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ______________________________, CNPJ nº 
______________________, representado pelo Sr. ___________________________________________, à saber: 
 
1.1. 

ITEM QUANT/ UNID DISCRIMINAÇÃO 
 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

      
      
      

 
VALOR TOTAL GLOBAL = R$ _____________ ( _________________________________________________ ). 
 
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de serviços por onde 
correrá a despesa. 
 
3. O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme a programação das Secretarias devendo ser executados 
em até 24 horas após emissão da ordem de serviços. 
 
3.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de publicação da mesma. 
 
4. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo 
(formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos 
fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social. 
 
5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado 
e assim controlados pela Administração. 
 
6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 
 

02.13.01.15.451.0021.3037.4.4.90.51.00 
 

7. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 
condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

a) O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
b) advertência por escrito; 
c) multa 
d) suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração 
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
f) O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de 

atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do 
respectivo valor total 

g) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total 
da obrigação, punível com as sanções previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato. 

h) O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em aceitá-la implicará na 
cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento 
de contratar com o Município de Itajubá pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do 
Município de Itajubá. 

 
9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da 
Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
 
10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 132/2014. 
 
11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 132/2014, a Nota de Empenho com os 
termos aditados  e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

12.  O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr .................................... representante 
da Secretaria Municipal de Obras. 

13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá - 
MG, esgotadas as vias administrativas.  
 
14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. 
.........................................., qualificados preambularmente,  representando a detentora. 
 
 

Itajubá, ____ de ______________ de 2014. 
 

 
 
 

_______________________________ 
Detentora da Ata 
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                                                                                 ANEXO VII 

 
                        MINUTA DO CONTRATO Nº ----2014 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA 
................................................, QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA 
................................................... 

 
Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada 
na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato 
representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o Sr. Rodrigo Imar Martinez Riêra, brasileiro, solteiro, 
portador do Registro Geral nº M-6.682.951 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.814.606-87, 
residente e domiciliado na Avenida BPS, nº 493, Bairro Pinheirinho, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
37.500-183 doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a empresa................................, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................................., com sede na........................, nº.........., Bairro 
........................, Município de .................., Estado de ..................., CEP ..................., neste ato representada por seu 
representante legal o Sr........................................., brasileiro, ..................., portador do Registro Geral 
nº................................, inscrito no CPF/MF sob o nº ............................, residente e domiciliado na Rua ........................, 
nº............ Bairro...................., Município de ............................., Estado de ................, CEP ......................, doravante 
simplesmente denominada de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria 
aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  DO PROCEDIMENTO 
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº XXX/2014 na 
modalidade Pregão nº XXX/2014, com fundamento na Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  

02.13.01.15.451.0021.3037.4.4.90.51.00 
 
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, 
decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas 
mesmas funções programáticas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, CREDENCIADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL, DESTINADA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - SEMOB conforme especificações previstas no 
ANEXO I do Processo Licitatório nº ___/2014. 
  
CLAUSULA QUARTA:  DA VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência de doze – 12 – meses contados a partir de sua assinatura, desde que não exceda o exercício 
financeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA:    DO PRAZO 
O fornecimento do(s) objeto (s) desta licitação será conforme a programação das Secretarias devendo ser executados em 
30 dias após emissão da ordem de serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA:   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 

I – CONTRATANTE: 
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos produtos 
fornecidos; 
b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado; 
c) realizar os devidos pagamentos; 
d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.  
 
II – CONTRATADA: 
a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento; 
b) manter a qualidade dos produtos fornecidos; 
c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do 
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e outras 
informações que se fizerem necessárias; 
e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos e 
prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE; 
f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução deste contrato; 
g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:   DO VALOR 
O valor do presente Contrato será de R$............. (.........................................................), conforme especificado abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1.     
2.     

 
CLÁUSULA OITAVA:   DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas. 
§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com 
suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com 
o INSS e com o FGTS. 
§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
37.500-000, nos dias úteis no horário das doze às 17 horas. 
§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos, 
implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual. 
 
CLÁUSULA NONA:  DA FISCALIZAÇÃO 
O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr(a)...................... representante da Secretaria 
Municipal de ------- ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos produtos, bem como dirimir as dúvidas que 
surgirem no seu curso.  
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Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
  
CLÁUSULA DEZ:  DAS PENALIDADES 
Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  
§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

I – advertência;  

II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a dois – 02 – anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
§ 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE 
no sentido da aplicação da pena.  
§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da data da 
notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  
§ 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da 
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA ONZE:   DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do 
OBJETO. 
 
Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 
CLÁUSULA DOZE:  DA RESILIÇÃO 
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações expressas, 
com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 
Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato. 
 
CLÁUSULA TREZE:   DA RESOLUÇÃO 
O Contrato poderá ser resolvido: 
I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo; 
II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos 
da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
III – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 
a) falência ou liquidação da CONTRATADA; 
b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa, sem 
a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; 
c) extinção da CONTRATADA. 
 
Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações. 
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CLÁUSULA QUATORZE:   DA PUBLICAÇÃO 
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINZE:    DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as 
disposições legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS:  DA EXTENSÃO 
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos em 
que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE:  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório. 
  
CLÁUSULA DEZOITO:  DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 
 
E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações 
contraídas e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma. 

 
 

Itajubá-MG ..... de ................................ de 2014. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Rodrigo Imar Martinez Riêra 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
VISTO DO PROJU:  
 

 


