
Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 
C N PJ : 05.854.633/0001-80 

Ofício n° 339/2022-GP 

Jacundá—PA, em 10 de novembro de 2022. 

Ao Senhor, 
Izaac Scheidegger Emerique 
Diretor do Departamento de Contratos e licitação 
Jacundá — PA. 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando—o cordialmente, considerando o teor do oficio da Secretaria Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, solicitando abertura de Procedimento Licitatório, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 100W e 50W, encaminhamos a Vossa Senhoria 
em anexo cópia do ofício n° 710/2022-SEMOB, solicitando abertura de procedimento Licitatório 
para aquisição dos itens acima descritos. 

Objeto da presente licitação é a "AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 100W e 50W," tal 
aquisição se justifica o quantitativo discriminado, para as vias públicas do município de Jacundá, 
visando a melhoria do parque de iluminação com instalação de novas luminárias na rede de 
iluminação pública do município de Jacundá-PA, conforme detalhamento e demais condições que 
integra o ofício descrito acima para todos os fins. 

Sendo assim, autorizamos a realização do referido procedimento licitatório para a 
efetivação da referida aquisição, e que sejam tomadas as providências necessárias, conforme 
estabelecido em lei. 

Atenciosamente, 

v 
Itonir Aparecido Tavares 

Che% do Poder Executivo Municipal 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
PODER EXECUTIVO 

CNPJ 05.854.633/0001-80 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. 

OFICIO N° 710/2022 - SEMOB 

Jacundá - PA, 09 de novembro de 2022. 

Excelentíssimo Senhor, 

Itonir Aparecido Tavares 

Prefeito Municipal, de Jacundá 

Excelentíssimo Senhor, 

Encaminhamos em anexo a este oficio, termo de referencia e estudo de viabilidade 
para solicitação de abertura de prcedimento licitatorio para aquição de luminarias de 100W e 
50W, o qual se encontra justificado o quantitativo descriminado, para as vias públicas do 
município de Jacundá, visando a melhoria do parque de iluminação com a instalação de nova 
luminárias na rede de iluminação pública do município de Jacundá - PA, em atendimento das 
demandas da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEMOB, 
incluindo serviços de mão de obra e fornecimento. 

Atenciosamente, 

astião Rabelo Neto 

Secretario Mun. de Obras Infraestrura e Serviços Urbanos — SEMOB 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO/ESPECIFICAÇÃO 

1.1 Constitui objeto deste projeto básico/termo de referência, a contratação registro 
de preços para contratação de empresa especializada no ramo de engenharia elétrica, 
visando a melhoria do parque de iluminação com a instalação de nova luminárias na 
rede de iluminação pública do município de Jacundá - PA, em atendimento das 
demandas da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos -
SEMOB, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais. 

1.2 Em anexo a este termo encontra-se o estudo de viabilidade, o qual justifica o 
quantitativo descriminado abaixo. Dessa forma, para vias públicas do município de 
Jacundá, contendo tráfego com fluxos intensos e médios/leves, são necessárias 
luminárias de 100W e 50W, respectivamente. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS QUANT. 
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED DE 50W BIVOLT E SEUS ACESSÓRIOS,  COM 
INSTALAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ESTUDO DE VIABILIDADE UN 3800 
Especificação. Aquisição de luminária de Led 50W Bivolt luz branca para iluminação pública, 
com geração igual ou superior 4.500 lumens, com garantia 5 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0.98, vida útil declarada de 100.000 h, cor e 
temperatura branco frio (igual ou superior a 6000k), frequência 50-60hz,IRC 70 e IP 67. 
CERTIFICADA PELO INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo de 1,5m, 48mm, curvo 
com sapata e dois furos de fixação, 01 relé fotoelétrico bivolt, 02 parafusos máquina 
16x125mm, 02 correctores perfurantes 70mm e 08 metros de cabo flexível 2,5mm. 
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED DE 100W BIVOLT E SEUS ACESSÓRIOS, COM 
INSTALAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ESTUDO DE VIABILIDADE UN 1631 

Especificação: Aquisição de luminária de Led 100W Bivolt luz branca para iluminação pública, 
com geração igual ou superior 10.000 lumens, com garantia 5 anos contra defeito de 
fabricação, fator de potência mínima de 0.98, vida útil declarada de 100.000 h, cor e 
temperatura branco frio (igual ou superior a 6000k), frequência 50-60hz.lRC 70 e IP 67. 
CERTIFICADA PELO INMETRO. Incluso 01 braço galvanizado a fogo de 1,5m. 48mm, curvo 
com sapata e dois furos de fixação. 01 relé fotoelétrico bivolt, 02 parafusos m. áquina 
16x125mm. 02 correctores perfurantes 70mm e 08 metros de cabo flexível 2,5mm. 

Tabela 1 Quantitativo e características das luminárias a serem solicitadas. 
Quantitativo e descrição dos serviços a serem executados para a implementação das luminárias 

de LED e para o correto descarte das luminárias antigas 

1.3 Não serão aceitas luminárias de 50W que possuam menos do que 4.500 lúmens 
na descrição do fabricante. De maneira semelhante, também não serão aceitas 
luminárias de 100W que tenham quantidade inferior a 10.000 lúmens. Também 
não serão recebidas luminárias que possuam índice de proteção abaixo do IP67 
e com temperatura de cor inferior a 6000K. 

1.4 Para implementação destes itens serão necessários os serviços de retirada e 
instalação e descarte de luminárias. 

2.1 O objetivo deste projeto básico é estabelecer condições técnicas que norteiem 

a contratação de empresa especializada para prestação de serviços operacionais do 

parque de iluminação pública do município de Jacundá-PA, compreendendo a 

execução de melhorias e modernização contínuas do parque, mediante fornecimento 

de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias, bem como a 
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retirada e a entrega dos equipamentos existentes no parque de iluminação do 

município no almoxarifado da secretaria de obras, infraestrutura e serviços urbanos -

SEMOB. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 A constituição brasileira definiu no seu artigo 30, que compete aos municípios 

à responsabilidade sobre a realização de serviços públicos de interesse local, dentre 

eles a iluminação pública é reponsabilidade e dever dos municípios. 

3.2 Visto que no parque de iluminação do nosso município ainda há 

aproximadamente 4.000 luminárias de vapor de sódio e vapor metálico, e estas 

lâmpadas estão com a sua vida útil precárias, e estão instaladas em luminárias abertas, 

luminárias estas que não atendem as normas vigentes. 

3.3 Em atendimento a substituição das luminarias antigas que compõem o conjunto 

de iluminação com luminária pública, lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico, 

braço de ferro, relé fotoelétrico, cabos de cobre e parafusos, busca-se, a melhoria e 

manutenção da rede de iluminação pública do município, que inclui a mão de obra de 

retirada das luminárias antigas e a instalação das novas. 

3.4 Também existe grande número de ruas e logradouros em nosso município que 

não possuem equipamentos de iluminação publica, havendo a necessidade de instalar 

novos pontos na zona urbana e rural. 

3.5 Com a contratação deste serviço a Secretaria Municipal de Obras, 

Infraestrutura e Serviços Urbanos — SEMOB, pretende dar vazão a esta demanda de 

atendimento e levar a iluminação pública em todas as comunidades deste município. 

3.6 Com o objetivo de melhorar substancialmente a qualidade do parque de 

iluminação de nossa cidade, tornando nossas ruas mais seguras e melhor iluminadas, 

pretendemos substituiras luminárias com lâmpadas vapor de mercúrio já obsoletas por 

luminárias mais modernas em LED, de alto rendimento luminotécnico, estes novos 

equipamentos melhorarão sensivelmente a iluminação de nossas ruas, essas 

luminárias estarão equipadas com lâmpadas superioriores às existentes nas principais 

avenidas e ruas dos bairros. 

3.7 A acessibilidade e segurança são dois fatores que tornam a iluminação pública 

tão importante em nossa rotina. Primeiro, para enxergarmos pavimentos e 

movimentação, oque parece quase impossível sem ela à noite, segundo, precisamos 

dela para nos sentirmos seguros. Se a luz não ilumina o suficiente, os munícipes 
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podem não enxergar direito um buraco na rua, as cores não são fiéis à realidade, o 

comércio fecha mais cedo, as pessoas evitam ficar paradas na porta de suas 

residencias. 

3.8 Na cidade de Jacundá-PA, a maioria das lâmpadas instaladas são de vapor de 

sódio, as quais possuem uma cor amarela forte e não fidelizam bem as cores originais 

dos objetos, pois seu índice de reprodução de cor é de aproximadamente 20, quando 

o aceitável é acima de 60. Esses indices refletem uma tecnologia ultrapassada em 

iluminação pública que, alem de não ter um bom consumo de energia, não é tão 

eficiente para a visão humana à noite. São eficientes só dentro da visão fotópica 

(situação com alto índice de luminosidade — que não é o caso do ambiente noturno). 

3.9 Conforme os níveis de luminosidade, o ser humano enxerga de forma diferente 

à noite aluminosidade é assimilada de forma diferente antes e depois do pôr do sol, 

pois nosso olho se "adapta" conforme a sensibilidade desses níveis de luz à noite a 

visão humana elimina praticamente todo o espectro da lâmpada de sódio e reconhece 

melhor as cores azul e verde. 

3.10 Já as lâmpadas de LED, proporcionam melhor visibilidade, além da maior 

economia de energia se comparada com a vapor de sódio as lâmpadas LED produzem 

luz branca, possuem alto índice de reprodução de cor (maior que 65) e maior tempo 

de vida por tudo isso pretendemos fazer uma revitalização no parque de iluminação da 

cidade, trocando as luminárias antigas e obsoletas de vapor de sódio, por luminárias 

de alto rendimento com lâmpadas de LED. 

3.11 A necessidade de substituição de luminárias públicas existentes nos diversos 

bairros que são compostos por Ruas, Avenidas e Praças do municipio serão realizados 

para luminárias de LED de 50W e 100W, com exceção da parte central da avenida 

Cristo Rei que requer iluminação de 200W, mas esta já se encontra atualizada com 

LED. 

3.12 Portanto, diante do contexto, fica clara a necessidade da Administração 

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

Iluminação Pública, uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar 

os serviços de interesse local, sendo que a iluminação pública se constitui como uma 

das principais atribuições deste Orgão. Os pontos serão determinados pela Secretaria 

Municipal de Obras de acordo com as solicitações repassadas para execução 

indicando o nome de ruas, avenidas, passagens, pontes, praças, entre outros de 

extrema relevância que atenderão a comunidade do município. 
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4.1 Para a adequada interpretação do presente projeto básico são apresentadas 

as seguintes definições complementares: 

a) Sistema de iluminação pública 

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

de iluminação do município. 

b) Parque de iluminação pública 

É compreendido como o conjunto de todos os equipamentos elétricos utilizados 

na iluminação pública do município, tais como: avenidas, ruas, praças, parques e 

demais logradouros públicos. 

C) Unidades de iluminação pública 

Como "unidade de iluminação pública", define-se um conjunto completo 

constituído por luminária ou projetor com todos os acessórios indispensáveis ao seu 

acionamento e funcionamento, instalada em ruas, avenidas, praças ou em outros 

logradouros públicos, tais como vielas, becos, escadarias, viadutos, praças, passeios, 

orlas, ciclovias, parques, pontes, áreas esportivas, monumentos naturais e históricos 

etc. e que será, doravante, denominada simplesmente "uip". são tipos básicos das 

unidades de iluminação pública: 

• unidade aérea: unidade normalmente instalada em postes de 

concreto Alimentada por circuito aéreo de BT; 

• unidade subterrânea: unidade normalmente em poste de concreto ou aço 

com alimentação por circuito subterrâneo; 

• unidade ornamental: tipo de unidade subterrânea caracterizada por 

elementos de concepção histórica ou decorativa; 

• unidades especiais: unidades de concepção e instalação diferenciadas, por 

motivos urbanísticos e/ou altura diferenciada, estando também neste grupo as 

unidades destinadas a iluminação de equipamentos urbanos, quais sejam, iluminação 

de destaque de monumentos, fachadas de edifícios, obras de arte especiais e outras 

devalor histórico, cultural ou ambiental. 

d) Ponto de iluminação pública. 

É o conjunto de iluminação com uma determinada coordenada geográfica. por 

exemplo, um poste que contenha três pétalas, se constituirá num ponto, tendo em vista 
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que as coordenadas das três pétalas serão as mesmas. 

e) Serviços de modernização de melhorias 

Atividade programada e executada mediante solicitação prévia da pma< que consiste 

na substituição de unidade existente por outra configuração de montagem ou 

tecnologia, que visem a modernização e a eficiência energética, ou seja, redução de 

consumo de energia elétrica. 

5.1 0 município de Jacundá possui aproximadamente 4.200 unidades de 

iluminação pública (uip) instaladas, devidamente cadastradas georeferenciadas e 

identificadas, que se situam em ruas, avenidas, praças e logradouros especiais, 

predominantemente em braços e em topo de postes. 

5.2 A gestão do sistema de iluminação pública do município é atribuição da 

Secretaria de Municipal de Obras, da prefeitura do município de Jacundá —PA, 

mediante este novo contrato objetiva dar continuidade aos serviços de modernização 

do parque de iluminação pública e atender os anseios da comunidade em relação à 

qualidade, durabilidade e operacionalidade deste tão importante mecanismo público. 

5.3 No tocante às melhorias e modernização do parque de iluminação do município, 

pretendemos efetuar gradativamente e de forma contínua a substituição de 

equipamentos obsoletos tais como lâmpadas, relés, reatores, postes, luminárias, etc., 

por equipamentos de tecnologia mais avançada. 

6.1 0 objetivo da contratação é potencializar a qualidade dos serviços de 

iluminação pública e caberá à futura contratada a execução dos serviços de 

modernização e melhorias do sistema de iluminação pública, especialmente os abaixo 

descritos: 

6.1.1 Serviços de modernização, melhorias e eficientização: os serviços de 

modernização consistem nos serviços e fornecimentos de materiais para substituição, 

reforma ou melhoria, e recuperação de componentes ou de uip, para assegurar 

melhores níveis de iluminação, melhorar a segurança, melhorar a estética, aumentar o 

conforto para os munícipes ou para eficientização energética. 

6.1.2 Todos os serviços de substituição que alterem as configurações originais dos 

elementos do sip deverão ser executados mediante ordem de serviço especifica, emitida 
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pela fiscalização, tais como: 

a) 

substituição de unidade de iluminação pública existente ou de seus elementos 

por outra tecnologia ou outra configuração de montagem; 

b) substituição de elementos dos circuitos de iluminação pública por outra 

tecnologia ou outra configuração de montagem; 

7, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

7.1. Todos os materiais e equipamentos integrantes do sip serão fornecidos pela 

contratada e deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses. 

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

distribuição deverão: 

a) obedecer às normas vigentes: 

b) Possuir certificados junto ao IN METRO, PROCEL, ABNT e da concessionária 

local, quando se aplicar; 

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

d) Obedecer às normas vigentes relacionadas ao objeto licitado; 

e) Obedecer às normas abaixo especificadas: 

• ABNT NBR 5101 - Iluminação pública; 

• ABNT NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública; 

• ABNT NBR 13593 - Reatores e ignitores para lâmpadas; 

• ABNT NBR 5123 - Relés fotoelétricos. 

7.3. A Prefeitura Municipal de Jacundá-PA poderá solicitar da contratada, 

periodicamente, relatórios de ensaio de recebimento dos insumos a serem utilizados 

na iluminação pública, no laboratório de eletrônica e eletrotécnica, em laboratórios 

especializados e credenciados pelo INMETRO. 

7.4. Todos os insumos retirados da planta de iluminação pública poderão ser 

descartados somente após autorização da fiscalização da contratante. 

7.5. Lâmpadas, relés e reatores retirados do parque de iluminação de Jacundá, em 

hipótese alguma deverão ser quebrados, pois estes insumos deverão ser destinados 

às empresas que tenham autorização para o descarte dos mesmos por órgãos 

ambientais competentes. Para tanto, a Prefeitura Municipal de Jacundá cederá 

espaço para guardar os materiais retirados, os quais terão destinaçõo prevista pela 

administração. 
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7.6.Todos os materiais a serem utilizados na iluminação pública e redes de 

distribuição deverão ser vistoriados pela fiscalização da Prefeitura antes de sua 

utilização ou aplicação. 

8.1. Iniciar os serviços até 5 (cinco) dias após o recebimento da ordem de serviços, 

disponibilizando mão-de-obra qualificada para prestar os serviços de forma 

ininterrupta, incluindo finais de semana e feriados. 

8.2. Apresentar, quando do recebimento da ordem de início dos serviços, plano de 

trabalho discriminando, de forma clara e precisa, as responsabilidades de todos os 

profissionais, inclusive, nas hipóteses de situações emergenciais; 

8.3. Entregar a prefeitura, nos prazos determinados, os documentos necessários a 

medição dos serviços executados, assim como B.O que comprovem as ocorrências 

de furtos, vandalismos ou abalroamentos; 

8.4. Apresentar à prefeitura, antes do inicio de suas atividades e quando houver 

qualquer alteração no quadro de funcionários, relação do pessoal que irá prestar os 

serviços objeto da contratação; 

8.5. Responsabilizar-se isoladamente pelo transporte do pessoal utilizado em 

serviço, inclusive passagens aéreas, hospedagem e diárias, quando o profissional 

necessário ao serviço for de outro estado, bem como de outros benefícios previstos 

na legislação; 

8.6. Responder isoladamente peias despesas de salários e vantagens e ainda as 

decorrentes de acidentes de que venham a ser vítimas seus empregados quando em 

serviço; 

8.7. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os 

impostos, taxas e/ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem federal, estadual 

e municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais 

vigentes durante a execução dos serviços e, ainda, quaisquer outros encargos 

judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, 

em decorrência da celebração do contrato e da execução dos serviços previstos; 

8.8. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à PMJ e/ou 

a terceiros, mesmo que não caracterizada a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia 

profissional de seus funcionários durante os serviços; 

8.9. Comunicar por escrito à contratante a ocorrência de qualquer fato anormal 
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ou dano, verificado no local da prestação de serviço pactuado, no primeiro dia útil 

subsequente à ocorrência; 

8.10. Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de 

trabalho, de forma que os mesmos mantenham o devido respeito e cortesia no seu 

relacionamento com os servidores da contratante e com os munícipes; 

8.11. Permitir que a contratante fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços 

contratados, ficando-lhe assegurado o direito de aceitá-los ou não; 

8.12. Proceder à substituição do profissional que não demonstre possuir as 

habilidades indispensáveis à execução das tarefas ou revele comportamento 

inconveniente ou insatisfatório ao pleno desempenho dos encargos que lhe forem 

confiados, no prazo máximo de 5 dias úteis após solicitação da contratante; 

8.13. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação 

parcial ou total dos trabalhos, por culpa a si imputável; 

8.14. Comprometer-se a cumprir todas as condições gerais de segurança e 

medicina do trabalho, sob pena de rescisão ou outras penalidades contratuais, a 

critério da contratante e em conformidade com a legislação em vigor; 

8.15. Exercer as suas atividades nos limites do município de Jacundá-PA, e 

identificar todos os seus veículos destinados aos serviços previstos neste edital com 

os dizeres: "a serviço da prefeitura municipal de Jacundá-PA"; 

8.16. Comprometer-se, por si e por seus funcionários, a não revelar ou divulgar a 

terceiros, por quaisquer meios, informações obtidas em decorrência da realização dos 

serviços objeto deste contrato, sem prévia e expressa autorização da contratante; 

8.17. Apresentar, sempre que solicitados pela contratante, quaisquer documentos 

dos profissionais vinculados aos serviços oriundos desta contratação; 

8.18. Obedecerás normas de segurança relativas à confiabilidade dos sistemas e à 

manutenção da integridade dos dados; 

8.19. Registrar os boletins de ocorrência policial (BO) de todo evento de furto, 

vandalismo ou abalroamento, sem nenhum custo para a contratante; 

8.20. Detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na implementação 

dos serviços: 

8.21. Os erros de implementação deverão ser corrigidos pela contratada, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de comunicação feita pela contratante, à 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

CN PJ: 05.854.633/0001-80 íJásüïidí~ 

exceção dos serviços em produção cujo prazo será definido no acordo de nível de 

serviço; 

8.22. O prazo de garantia de cada serviço implementado/executado através desta 

contratação será de um ano, contado a partir da implantação, sem custos adicionais 

para a contratante; 

8.23. Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementações nos 

serviços executados pela contratada, durante a vigência do contrato, deverão ser 

realizadas, sem custos adicionais para a contratante; 

8.24. A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato, não transfere á administração a responsabilidade por seu pagamento nem 

poderá onerar o objeto desta contratação; 

8.25. Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser 

absolutamente novos, a constatação pela fiscalização de, no âmbito de uma 

autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui expresso, 

constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às sanções previstas, além 

de obrigá-la a fornecer mão-de-obra necessária para verificação pela fiscalização de 

todosos materiais e equipamentos aplicados, referentes à autorização em questão. 

todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta verificação. 

Í 
9.1 Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 

de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão 

ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da 

contratada. 

9.2 Todas as lâmpadas de descarga retiradas do parque de iluminação pública, por 

terem atingido o final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma 

deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, 

credenciadas por órgão ambiental competente. 

9.3 Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, esta se 

responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 

acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, devendo, às 

suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

9.4 Qualquer material retirado da iluminação pública, exceto lâmpadas, deverá ser 

encaminhado, no prazo de 30 (trinta) dias, ao almoxarifado da prefeitura da SEMOB, 
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em formulário apropriado, podendo ser em grupo de mesma natureza, dando 

informações detalhadas quando necessário, para que possam ser reciclados, 

reaproveitados ou leiloados. 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

10.1 Os valores dos serviços e de materiais são os constantes da planilha de 

quantidadese preços integrante da ata de registro de preços firmada e as medições 

serão efetuadas conforme abaixo: 

a) Pelos serviços de modernização, melhorias e eficientização, deverão ser 

consideradas as respectivas ordens de serviço especificas e os 

correspondentes termos de aceitação de serviços, com base nos documentos 

comprobatórios, será efetuado o cálculo do valor correspondente ao pagamento 

dos serviços executados no período. 

10.2 As medições dos serviços serão concluídas pela fiscalização sempre no último 

dia útil do mês de execução dos serviços. 

10.3 Após a aprovação das medições, a contratada apresentará a fatura 

correspondente ao contratante com os valores mensais devidos, a qual terá o prazo 

de 02 (dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la 

10.4 a Fatura não aprovada pelo contratante será devolvida à contratada para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 

o prazo estabelecido para aprovação, a partir da data de sua reapresentação. 

10.5 A devolução da fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a contratada suspenda a execução dos serviços. 

10.6 A contratante efetuará o pagamento das faturas no prazo de até 30 (trinta) dias, 

a contar da data de sua aprovação. 

11.1 A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões necessários dos quantitativos originalmente contratados, de acordo com 

a lei de licitações e contratos. 

12.1 A contratante designará o fiscal do contrato, o qual além das responsabilidades 

normais de fiscalização, também será o responsável pelo acompanhamento dos 

indicadores de desempenho, dos planos de ação, e da verificação da autenticidade 

das informações prestadas. 
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12.2 Caberá à contratada a disponibilização de todas as informações solicitadas 

pelo fiscal. 

13.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da emissão da ata de registro de preços. 

13.2 Para início de execução dos serviços será emitida pela SEMOB, ordem de início 

dos serviços, no prazo de até 10 dias, contados da data de assinatura do contrato. 

14.1 Não será permitida a subcontratação dos serviços contratos 

15.1 A visita tem a finalidade de verificar todos os aspectos técnicos que possam 

influir na elaboração da sua proposta, por representante designado com credencial 

assinada pelo responsável da empresa, conferindo-lhe poderes para vistoriar o local 

onde será prestado o serviço. 

15.2 Para os agendamentos das visitas técnicas, que deverá ocorrer até o penúltimo 

dia anterior à data estabelecida para a abertura da licitação, os interessados deverão 

manter contato com a equipe de engenharia, da Secretaria de obras, no horário das 

08h30 às 13h00. 

15.3 Os representantes credenciados pela licitante para visita técnica deverão se 

apresentar, para visita, em local indicado pela secretaria solicitante desta prefeitura, 

onde após o seu encerramento, poderá ser emitidos atestados de visita técnica, 

comprobatório da realização da visita técnica. 

15.4 São de responsabilidade da licitante os ônus e custos incorridos pelos mesmos 

para a realização da visita, bem como a capacidade técnica do representante 

credenciado indicado para realizar a visita. 

16.1 Qualificação técnico profissional: 

16.1.1 Apresentar comprovante de registro no conselho regional de engenharia e 

agronomia (CREA), de seus responsáveis técnicos, na área de engenharia elétrica, 

sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da 

empresa, conforme resolução n° 266/79, do CONFEA. 

16.1.2 Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou 
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entidade profissional competente do profissional de nível superior, detentor do 

atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional foi 

responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características 

semelhantes com o objeto desta licitação. 

16.1.2.1 Serão considerados itens de maior relevância, cumulativamente: 

a) execução de obras/serviços de iluminação em: praças, ruas, avenidas 

ou logradouros 

b) instalação de luminárias led em postes públicos ligados a rede de 

energia da concessionária local. 

16.1.3 A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional; 

16.1.4 0 profissional de nível superior detentor do acervo técnico deverá fazer parte 

da relação de responsáveis técnicos da empresa. A comprovação deverá ser feita 

através da certidão de registro no conselho regional de engenharia e arquitetura —

CREA. 

16.1.5 0 profissional detentor do(s) cat(s) deverá possuir seu vínculo com a licitante, 

na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das 

seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos 

seguintes documentos: 

a) na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro 

de empregados ou registro em carteira profissional; 

b) na hipótese de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato 

correspondente; 

c) na hipótese de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato 

constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde constem as funções 

e os limites dos poderes do administrador. 

16.1.6 Declaração de que o profissional, detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), 

integrará a equipe técnica responsável pela execução dos serviços. 

16.1.7 Declaração de que os profissionais de nível médio e superior constituirão a 

equipe técnica responsável pela execução dos serviços, e de que, caso vencedora do 

certame licitatório, a licitante apresentará no ato da assinatura do termo de contrato, 

os respectivos currículos. 
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17.1 Atestado(s) em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços de 

características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior; 

17.2 As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 

do objeto licitado, nas seguintes quantidades mínimas: 

a) execução de obras/serviços de iluminação com LED em: praças, ruas, 

avenidas ou logradouros alimentados através de energia solar, com no mínimo 40 

pontos instalados, o que correspondem a 50% do objeto licitado. 

b) instalação de luminárias de vapor de sódio, ou vapor metálico, ou led 

em postes públicos ligados a rede de energia da concessionária local, com no mínimo 

2350 pontos instalados, que correspondem a 50% do objeto licitado 

17.3 Os atestados deverão conter: 

A. identificação da pessoa jurídica emitente; 

B. nome e cargo do signatário; 

c. endereço completo do emitente; 

D. período de vigência do contrato; 

E. objeto contratual; e 

F. outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das 

experiências. 

17.4 para a comprovação técnica operacional não se utilizará a soma de atestados, 

a empresa deverá comprovar a exigência mínima em um único atestado. 

17.5 Além disso, a empresa deverá possuir no seu quadro os profissionais descritos 

no estudo de viabilidade técnica anexado a este termo. 

18.1. não será permitida a formação de consórcio ou qualquer outra modalidade de 

interdependência entre as licitantes. 

19.1 A proposta deverá ser apresentada com uma planilha de proposta de preços, 

em 01 (uma) via, em língua portuguesa, datilografada/digitada, datada, rubricada e 

assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo os preços 
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19.2 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 

operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e os benefícios 

decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, 

dominicais e em feriados, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo 

a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação. 

19.3 Juntamente com a proposta de preços os licitantes deverão apresentar a 

composição dos preços unitários (cpu) e a composição do seu BDI — benefícios e 

despesas indiretas. 

19.3.1 a composição dos preços unitários (cpu) deverá ser apresentada de forma 

detalhada, com os valores individualizados da mão de obra, material e equipamentos, 

com seus respectivos coeficientes. 

19.3.2 a composição do BDI — benefícios e despesas indiretas, que foi utilizado na 

formulação da proposta de preço, deverá ser apresentada, admitindo-se em sua 

composição, sob pena de desclassificação da proposta, exclusivamente os itens: a) 

administração central; b) seguros e garantias; c) risco; d) despesas financeiras; e) 

lucro, 

f) impostos. 

19.3.2.1 os percentuais propostos para o bdi que extrapolarem o intervalo de 20% a 

30%, deverão ser justificadas pelo licitante no que tange somente ao objeto da licitação. 

19.3.2.2 no detalhamento da composição do bdi e os percentuais praticados, fica 

vedada a inclusão de tributos de natureza direta e personalíssima que oneram 

pessoalmente o contratado, tais como ir (imposto de renda) e csll (contribuição sobre 

o lucro liquido), não podendo ser repassado ao contratante, mesmo se atendida a faixa 

de admissibilidade prevista no item 20.3.2.1, e também deverão obedecer o disposto 

nas leis 12.546/2011 e 12.844/2013. 

19.4 a administração local, mobilização e desmobilização de mão de obra e 

equipamentos, devem compor a planilha orçamentária do serviço, ficando vedada sua 

inclusão na composição do bdi. 

19.5 a apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste projeto básico e seus anexos; 
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20.1 Para o julgamento da licitação será adotado o critério de menor preço global, por 
se tratarem de serviços contínuos e integrados, a serem prestados por uma única 
empresa. 

20.2 será desclassificada a proposta: 
A) que não atender às especificações e exigências do presente projeto básico e 
de seus anexos; 

B) que apresente omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

c) com preços irrisórios ou inexequíveis, sem a demonstração da exequibilidade com 

os preços praticados no mercado; 

22.1. Os preços globais propostos pelos licitantes não poderão ser superiores aos 

estimados pela prefeitura do município de Jacundá - PA, conforme os constantes da 

planilha de orçamento estimado. 

Jacundá - PA, 19 de dezembro de 2022 

K ,.,,vti„U 

Sebastião Rabelo Neto 

Secretario Mun. de Obras Infraestrura e Serviços Urbanos — SEMOB 

?ay~a de sus 1 
Engri, etrncist; 

CREA! 1-518859100 
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ESTUDO DE VIABILIDADE 

SOLICITANTE: GABINETE DO PREFEITO 

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO: Levantamento de quantitativo de luminárias LED para a 
iluminação pública do município de Jacundá-PA. 

DATA DO PARECER TÉCNICO: 19/12/2022 

AUTORA DO ESTUDO: Tayla de Jesus Lopes 

CARGO: Engenheira Eletricista 

CREA: 1518859100 

1. MOTIVAÇÃO 

Os artigos 30 e 149-A da Constituição Federal esclarecem sobre a obrigação dos 
municípios em organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos, incluindo-se a iluminação pública, a qual é o motivo 
deste estudo de viabilidade. 

2. EXTRATO DE FATURAMENTO DE CARGA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Em determinados períodos, a Equatorial repassa ao município o extrato de 
faturamento de carga de iluminação pública, no qual há a descrição do tipo de lâmpada 
e o quantitativo de cada uma, além de outras informações importantes. Vale ressaltar 
que este estudo de viabilidade técnica foi fundamentado sobre o repasse mais recente, 
o qual foi entregue em setembro de 2022, conforme a figura abaixo. 

-I EXTRATO DE FATURAMENTO DE CARGA DE ILUMM4AÇAO PUBLICA 
Urufra TATESm8007 

ovu s+102onoº14m 
fl:ig.

CMants: 491281 
Intlalaqo: 4912578 

Mês Ret.: 09)2022 

PREFEITURADE3ACUNDA áa.Contr.CoMOrs: 
Númsro da Fatura: 
OrI4Mn: 

400000001587 
0202209023870530 
O1FtaxSdico 

QldFaturada: 142.860.550'0 kWh 

Tipo da Làmoada 9ubdpo Data Y1kIo Oats Ftrn Dlaa Otd.Lbnpada Naas QafPotOnNa Old.Fatunda 

FLU016R000 LS 01.09.2022 30.09.2022 30 1 114833333 16.00 5.51200 
FLU027R000 LS 01.09.2022 30.09.2022 30 1 11,4833333 27,00 9.30150 
FLUO3OR000 LS 01.09.2022 30.09.2022 30 2 11.4833333 30.00 20.67000 
FLU035R000 LS 01.09.2022 30.09.2022 30 1 11,4833333 35.00 12.057S0 
FLU04OR000 L5 01.09.2022 30.09.2Q22 30 2 11,4833333 40,00 27,56000 
fLU045R000 LS 0109.2022 30.09.2022 30 1 11,4833333 45.00 15,50250 
FUO75RO00 15 01.09.2022 30.092022 30 . 11,4833333 75,00 25.83750 
LEDOQOR000 L8 01.09.2022 30092022 30 3 1148193'L1 2000 2067000 
LEDLCI0RLK10 Lê 01.09 &Q2 ZOi092022 30 11 1'483'r~+7 3009 1•3.68500 
LED050R000 L8 01.092322 3009.2022 30 5 11.48'Cr(il 5009 88,'2500 
LE0100R000 LB 01.09332 30.09.2022 30 320 1' 4833333 10000 11_02"3.99997 
LEDISOR000 LB 01.09.2LY12 3009.2022 30 234 11483?<flQ 15009) 12.00' .94109 
MET070R014 L3 01,09.2022 30.092022 30 19 11,4633333 84.00 549.82200 
MET15pR022 1.3 01.092022 30.09.2022 30 58 11,4833333 172.00 3.436.73199 
h£T25pR023 13 01.092022 30.092022 30 17 11,4533333 273,00 1.596.82450 
A9T400R029 13 01.092022 30.09.2022 30 54 11,4833333 429,00 7.980.68698 
1.V5250R000 17 01.092022 30.09.2022 30 2 11,4833333 250.00 17•2.25000 
RELE7,2R00 110 01092022 30.09.2022 30 4135 11,4833333 1,30 1.70940900 
SOD070R014 11 01.092022 30.09.2022 30 3402 11.4833333 84.00 98.447.07571 
S00100ROI7 11 01.09.2022 30.09.2022 30 10 11,4833333 117,00 403.06500 
SOo150R022 L1 01.091022 30.09.2022 30 24 11,4833333 172,00 1.422.09600 
S00250R030 Lt 01.092022 30.09.2022 30 8 11.4833333 280.00 771,68000 
S00400R038 Lt 01.09.2022 30.09.2022 30 I8 11.4833333 438.00 2.716.03799 

Figura 1_ Iluminação pública do município de Jacundá-PA. 

ayla dt'cs'us 
Engrê, Eletricista 

CREA:1518859100 
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O trecho abaixo, retirado deste documento, demonstra o quantitativo e a 

potência das lâmpadas vapor de sódio em funcionamento na iluminação pública do 

município de Jacundá-PA, são: 3.402 lâmpadas vapor de sódio de 70W, 10 lâmpadas 

vapor de sódio de 100W, 24 Lâmpadas vapor de sódio de 150W, 8 lâmpadas vapor de 

sódio de 250W e 18 lâmpadas vapor de sódio de 400W. Totalizando assim, 3.462 

lâmpadas vapor de sódio. 
Tipo de Lâmpada td.Lâmpada 

~SOD)70R014 3402 

S0D100~017 10 

SOD150R022 24 

:.SOD25ORO30 E 

S0D400R038 18 

Figura 2 _ Lâmpadas Vapor de Sódio. 

Outro fragmento, retirado deste documento, demonstra o quantitativo e a 
potência das lâmpadas vapor metálicas em funcionamento na iluminação pública do 
município de Jacundá-PA, são: 19 lâmpadas vapor metálico de 70W, 58 lâmpadas vapor 
metálico 100W, 17 lâmpadas vapor metálico de 250W, 54 lâmpadas vapor metálico de 
400W. Dessa forma, existem 148 lâmpadas vapor metálico. 

Tipo de Lâmpada td.Lâmpada 

M=T)7UR014 19 

M_T150R022 58 

1MET250R023 17 

MET400R029 54 

Figura 3 _ Lâmpadas Vapor de Metálico. 

Outro intervalo, retirado deste documento, demonstra o quantitativo e a potência 
das lâmpadas mistas em funcionamento na iluminação pública do município de 
Jacundá-PA, são: 2 lâmpadas mistas de 250W. 

~ 
Tipo de Lâmpada 

jMIS250R000

~td.Lâmpada 

2 

Figura 4_ Lâmpadas Mistas. 

O trecho abaixo, retirado deste documento, demonstra que existem 9 lâmpadas 
fluorescentes com potência entre 16W e 75W, em funcionamento na iluminação pública 
do município de Jacundá-PA.  

Tipo de Lâmpada ~td.Lâmpada 
FLU016R0O) 1 

'F LUO27ROO) 1 

FLU030R0O) 2 
1 ~FLU035ROO) 

FLU040R00) 2 

FLU045R0O) 1 

FLU075R00) 

Figura 5_ Lâmpadas Fluorescentes. 

,  
7a!a ' ~ s 4é1" y ~ 

Engr~. Etetncista 
CREA: 1518859100 
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Sendo assim, é possível notar que pelo levantamento da Equatorial ainda há 
no município cerca de 3.621 luminárias que não são LED. No entanto, vale destacar que 
há localidades que precisam da implementação de iluminação pública (ruas que ainda 
não possuem postes e, consequentemente, não possuem iluminação), ou ainda há 
luminárias que possam estar com defeito ou queimadas, não contabilizando assim o seu 
consumo nesta planilha. Dessa forma, é importante prever uma boa margem no 
quantitativo de luminárias a serem solicitados através de processo licitatório. 

3. SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS 

3.1 SUBSTITUIÇÃO POR CÁLCULO BASEADO NA NORMA NBR 5101 

Neste item serão apresentados os aspectos técnicos balizadores do projeto 
básico de engenharia para modernização e eficientização do parque de iluminação 
pública do município de Jacundá-PA. 

A qualidade da iluminação pública pode ser mensurada e avaliada a partir dos 
requisitos luminotécnicos mínimos estabelecidos pela Portaria n°.20 do INMETRO e 
pela norma ABNT NBR-5101 (Iluminação pública — Procedimento). Seguem abaixo os 
principais parâmetros a serem avaliados: 

• Iluminância média; 
• Fator de uniformidade; 
• Luminância média; 
• Uniformidade global; 
• Classes de iluminação; 
• Poluição luminosa; 
• Garantia e vida útil. 

A classificação das vias seguiu o item 5.1.2.1 da NBR-5101, tabela 04 da referida 
Norma, conforme abaixo: 

Dºscr{ção da tila 
Classe da
Iluminação 

Vias de transito rapido; vias de alta velocidade do trafego, com separação de pistas, sem 
cruzamentos em nível e com control. de acesso, vias de trânsito rapado em geral; Auto-
estradas 

Volume de trafego rttenso 

Volume de trafego medro 

VI 

V2 

Vias arteriais; eras de afta velocidade de tráfego com separação de pistas; vias de mao 
dupla, com cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias 
rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstaculo 

Volume de trafego intenso 

Volume de trafego medro 

Vi 

V2 

Vias coletoras: vias de trafego irnportante; vias radiais e urbanas de unterfrgação entre 
baunos, com trábgo de pedestres elevado 

Volume de trafego intenso 

Volume de trafego medro 

Volume de trafego teve 

V2 

V3 

V4 

Vias locais. vias de conexão menos importante; vias de acesso residencial 

Volume de trafego meda 

Volume de trafego teve 

V4 

VS 

Figura 8 _ Tabela da Classe de Iluminação para cada tipo de via. 
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Como parâmetro de dimensionamento foi utilizada tabela 05 da referida norma, 
conforme abaixo: 

Classe de 
Iluminação 

Iluminancla média minima Emed,mm 
lux 

Fator de uniformidade mínimo 

U = E1/Ed 

V1 30 0,4 

V2 20 0,3 

V3 15 0,2 

V4 10 0.2 

VS 5 0,2 

Figura 9 _Tabela de Ilumináncia média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação. 

O dimensionamento luminotécnico deste projeto foi baseado no método do fluxo 
luminoso, onde utiliza-se a seguinte equação: 

sendo: 

ES 
N= 

øT 
fu fm

0,• = fluxo luminoso total da lâmpada (Im); 

E = iluminância requerida para a área (lux), conforme tab.05 - NBR5101; 

S = área a ser iluminada (m2); 

fm = fator de manutenção; 

fu = fator de utilização; 

N = número de luminárias necessárias. 

Para o cálculo de área foi considerado 35 metros, que é a média da distância 
entre os postes instalados nas vias públicas, e a largura destas vias, as quais possuem 
cerca de qual possui 7 metros. Assim: 

S=35 7=245 

3.1.1 LUMINÁRIAS PARA AVENIDAS COM TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS 
(PARA POSTE 9M) 

Devido as características das vias públicas do município que possuem intenso 
tráfego de veículos, optou-se por utilizar a classe V1, a qual possui E = 30. O fator de 
utilização é dado pela largura da via em relação da altura do poste, por isso fu = 7/9 = 
0,77. E o fator de utilização é o melhor possível, tendo em vista que as lâmpadas LED 
requerem pouquíssima manutenção, logo, frn = 1. O fluxo luminoso de 10000 lúmens, 
corresponde a luminária pública LED de 100W. 

Assim temos: 
30 245 7350  

N 1000 0,77 1 = 7700 
_0,95 

~~~ 
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Qualquer resultado até N = 1, significa que uma luminária contendo esse fluxo 
luminoso consegue atender ao quantitativo de lux para aquela determinada área. 

3.1.2 LUMINÁRIAS PARA AVENIDAS COM TRÁFEGO DE VEICULOS VIAS 
RESIDENCIAIS (PARA POSTE 9M) 

Devido as características das vias públicas do município que possuem leve 
tráfego de veículos, e são vias de acesso residencial, optou-se por utilizar a classe V4, 
a qual possui E = 10. O fator de utilização é dado pela largura da via em relação da 
altura do poste, por isso fu = 7/9 = 0,77. E o fator de utilização é o melhor possível, 
tendo em vista que as lâmpadas LED requerem pouquíssima manutenção, logo, fm = 

1. O fluxo luminoso de 4500 lúmens, corresponde a luminária pública LED de 50W. 
Assim temos: 

N= 
10 245 2450 

4500 •0,77 • 1 3465 
0,7 

Qualquer resultado até N = 1, significa que uma luminária contendo esse fluxo 
luminoso consegue atender ao quantitativo de lux para aquela determinada área. 

3.2 QUANTITATIVO E CARACTEISTICA DAS LUMINÁRIAS 

Dessa forma, para vias públicas de tráfego com intensidades intensas, médias e 
leves, são necessárias luminárias de 100W e 50W, respectivamente. Tendo em vista o 
quantitativo de luminárias demonstradas no extrato, as demais a serem implementadas 
e a manutenção das que já estão implementadas, será solicitado cerca de 50% do valor 
demonstrado no extrato, correspondendo a pelo menos 5.431 luminárias para o parque 
de iluminação do município de Jacundá-PA. 

Potência da 
Luminária 

Fluxo Luminoso (Lumens) Tensão Quantitativo Tipos de Vias 

50W Igual ou superior a 4.500 BIVOLT 3800 
Vias principais e com 

maior fluxo de veículos 

100W Igual ou superior a 10.000 BIVOLT 1631 
Vias residenciais e com 
menor fluxo de veículos 

Tabela 1 _Quantitativo e características das luminárias a serem solicitadas. 

Vale destacar que não serão aceitas luminárias com fluxo luminoso inferior ao 
descrito para cada potência desta tabela. 

Além disso as luminárias devem seguir o IP (Índice de Proteção) adequado, onde 
este índice indica se determinado produto possui proteção contra penetração de objetos 
sólidos ou líquidos. Alguns equipamentos eletrônicos como lâmpada, LED, reator, 
driver, para trabalhar de uma maneira segura e eficaz durante sua vida útil e em 
condições ambientais adversas, precisam estar alojados em uma luminária com IP 
adequado. Para a iluminação pública, que é o nosso objetivo, o ideal é o lP65, IP65 e/ou 
I P67. 

... ~ 
ajCa le 9ei 

Engra. Elátfic,sta 
CREA: 1518859100 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

C N P1: 05.854.633/0001-80 
~Q,Cülll~lL 

O IP de produtos voltados para a iluminação segue um padrão internacional, a 
norma IEC 60529. Logo abaixo, há um trecho retirado desta norma, o qual demonstra 

que para o primeiro dígito "6" há a proteção total contra a poeira, já para o segundo 
dígito "7" há proteção contra imersão temporária, por esse motivo que será exigido IP67. 

Elemento 
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Figura 10 _Trecho retirado da norma IEC 60529. 

Outro fator importante é a temperatura de cor a ser utilizada, para a iluminação 
pública o adequado é a utilização de cores frias, no caso, o LED com temperatura de 
cor acima de 6.000K, pois ela está em locais que necessitam maior atenção. 

AMBIENTES 
DOMÉSTICOS 

AMBIENTES 
COMERCIAIS 

CORES QUENTES COPES NEUTRAS 

4 000K 4.500K 

AMBIENTES 
INDUSTRIAIS 

Figura 11 _Demonstração da escala de temperatura de cores. 
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4. MODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 
LUMINÁRIAS 

A empresa vencedora para o serviço de implementação das luminárias LED ficará 
responsável por disponibilizar os equipamentos de segurança necessários, visando 
contemplar tudo o que está disposto na NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 

SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. 
O item 10.2.8 desta norma trata das Medidas de proteção coletiva, onde afirma que 

todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, 
prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às 
atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores. As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a 
desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o 
emprego de tensão de segurança. E, ainda acrescenta que na impossibilidade de 
implementação do estabelecido anteriormente, devem ser utilizadas outras medidas de 
proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, 
sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do 
religamento automático, etc. 

O item 10.2.9 da NR 10 também trata das Medidas de proteção individual, 
evidenciando que nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de 
proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, 
devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às 
atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. Dessa forma, as 
vestimentas de trabalho devem ser adequadas ás atividades, devendo contemplar a 
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas, sendo vedado o uso de 
adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. 

Vale ressaltar que nos serviços em eletricidade devem ser adotadas medidas 
preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, 
confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e 
flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. Nos locais de 
trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas 
compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de 
proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. 

Dessa forma, durante toda a execução da implementação das luminárias LED a 
empresa e seus profissionais deverão seguir às normas NR10, NR6 e demais normas 
vigentes que tratem da plena segurança durante execução de serviços. 

5. SOBRE OS PROFISSIONAIS DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A NR10 também trata sobre a classificação dos trabalhadores, os quais podem ser: 
habilitados, qualificados, capacitados e autorizados. 

• Qualificado: aquele que comprovar conclusão de curso específico na área 
elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 

• Habilitado: o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente 
conselho de classe. 
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• Capacitado: aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente: 
receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado 
e autorizado; e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e 
autorizado. 

• Autorizados: os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais 
habilitados, com anuência formal da empresa. 

É obrigatório que a empresa possua dentro do seu quadro de profissionais: 
• Pelo menos um trabalhador habilitado, o qual seja engenheiro eletricista com 

CREA ativo, eque esteja cadastrado nesse conselho de classe como 
responsável técnico. 

• Todos os trabalhadores que executarão o serviço serão qualificados ou 
capacitados legalmente. 

n 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N°20221108002 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 
Prefeitura Municipal de Jacundá 

v 

Rubrica 

Pag.: 1 

ÓRGÃO : 05 Sec. Mun. de Obras,lnfraestrura e Serv. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Sec. Mun. de Obras,lnfraestrura e Serv. 

PROJETO I ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED., para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

122915 LUMINÁRIA LED 50W BIVOLT 3800.0000 UNIDADE 

Especificação: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 50W BIVOLT LUZ BRANCA PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM GERAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR 4.500 LUMENS, 
COM GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,98, VIDA ÚTIL DECLARADA DE 100.000 H, COR E 
TEMPERATURA BRANCO FRIO (IGUAL OU SUPERIOR A 6000K), FREQUÊNCIA 
50-60HZ, IRC 70 E IP 67. CERTIFICADA PELO INMETRO. INCLUSO 01 BRAÇO 
GALVANIZADO A FOGO DE 1,5M, 48MM, CURVO COM SAPATA E DOIS FUROS 
DE FIXAÇÃO, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT, 02 PARAFUSOS MÁQUINA 
16X125MM, 02 CONECTORES PERFURANTES 70MM E 08 METROS DE CABO 
FLEXÍVEL 2,5MM E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS 
LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NOVAS DE LED EM 
POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO ELETRICISTA E AJUDANTE DE 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CAMINHÃO C/ MUNK. 

1.358,67 

122916 LUMINÁRIA LED DE 100W BIVOLT 1631,0000 UNIDADE 

Especificação: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 100W BIVOLT LUZ BRANCA PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM GERAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR 10.000 LUMENS, 
COM GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,98, VIDA ÚTIL DECLARADA DE 100.000 H, COR E 
TEMPERATURA BRANCO FRIO (IGUAL OU SUPERIOR A 6000K), FREQUÊNCIA 
50-60HZ,IRC 70 E IP 67. CERTIFICADA PELO INMETRO. INCLUSO 01 BRAÇO 
GALVANIZADO A FOGO DE 1,5M, 48MM, CURVO COM SAPATA E DOIS FUROS 
DE FIXAÇÃO, 01 RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT, 02 PARAFUSOS MÁQUINA 
16X125MM, 02 CONECTORES PERFURANTES 70MM E 08 METROS DE CABO 
FLEXÍVEL 2,5MM E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS 
LUMINÁRIAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NOVAS DE LED EM 
POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO ELETRICISTA E AJUDANTE DE 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CAMINHÃO C/ MUNK. 

1.480,83 

Jacundá, 08 de Novembro de 2022 
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SEBASTIAO RABELO NETO 
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