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PROCESSO Nº 358/2022 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 

 

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 06 (seis) anexos, a saber: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS; 

ANEXO II –  MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO III – PROCURAÇÃO EXTRAJUDICIAL; 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE; 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1 Repartição interessada: Secretaria Municipal de Obras. 

1.2 Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022. 

1.3 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ , através de seu Prefeito, convida os 

interessados a apresentar cotação, conforme item “2- DO OBJETO”, a fim de participar da “Licitação 

por “Tomada de Preços”, pelo menor preço, de acordo com o que determina a Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, atualizadas pelas Leis n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e a Lei  n.º 9.648/98, no que 

couber, bem como as Cláusulas e Condições desta TOMADA DE PREÇOS, a realizar-se na Sala do 

Gabinete do Prefeito com a Comissão Permanente de Licitações na sede do Paço Municipal, situada 

Ladeira Manoel Augusto 92 – CEP: 18320-000 – APIAÍ/SP.  

1.4 Os envelopes da documentação relativa à habilitação e da proposta financeira, deverão ser 

entregues até o dia 07/04/2022, às 9 horas no setor de protocolo da Prefeitura. A abertura dos 

envelopes será feita no mesmo dia às 10h. 

1.5 Após o horário estabelecido neste edital, nenhum envelope será recebido. 
 

2 DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do ativo de 

iluminação pública do Município de Apiaí, com fornecimento de mão de obra, de acordo com os 

anexos que integram este Edital. 
 

3 AS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1. As empresas interessadas em participar desta licitação deverão requerer, mediante protocolo, 

sua inscrição no Cadastro Oficial de Fornecedores da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ , 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do disposto no artigo 22, § 

2º. da Lei nº. 8.666/93 e alterações, apresentando documentos necessários ao procedimento de 

cadastramento e emissão do CRC (Certificado de Registro Cadastral), ou ainda, demonstrar o 
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cumprimento de entrega de todos os documentos exigidos para participação neste certame, até o 

terceiro dia anterior ao do recebimento das propostas.  

3.2 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ adotará como tipo de licitação a de MENOR 

PREÇO. 

3.3 Os editais de licitação poderão ser consultados pelos interessados, na SEDE DA PREFEITURA  

DO MUNICÍPIO DE APIAÍ, a partir desta data até dia da abertura dos envelopes, podendo ser 

obtidos através do site www.apiai.sp.gov.br; 

3.4 A partir do recebimento do edital, os seus adquirentes terão 48 (quarenta e oito) horas para 

verificar o conteúdo dos documentos que o integram, não sendo admitidas reclamações posteriores. 

3.5 Os interessados poderão encaminhar, em até 10 (dez) dias corridos para Tomada de Preços, antes 

da data fixada para a apresentação das propostas, solicitação de esclarecimentos e informações sobre 

a licitação, desde que a enviem por escrito, à SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ, 

pelo e-mail: licitacoes@apiai.sp.gov.br. 

3.6 A CPL responderá as questões formuladas em até 2 (dois) dias corridos antes da data de 

apresentação das propostas, afixando os esclarecimentos em quadro de avisos localizado no átrio de 

entrada da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ  e no site www.apiai.sp.gov.br. 

3.7 DA HABILITAÇÃO 

 

3.7.1. Para a habilitação, os interessados deverão apresentar: 

 Documentação de habilitação jurídica; 

 Documentação de qualificação técnica; 

 Documentação de qualificação econômica financeira; e 

 Documentação de regularidade fiscal; 

 Demais declarações; 

 Atestado de visita técnica aos locais dos serviços, sendo facultativo, devendo o licitante que não 

quiser realiza-la, deverá assumir essa responsabilidade e apresentar declaração: de que 

conhece e aceita todas as condições do local para realizar o serviço e assumirá 

responsabilidade se contratada for toda ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 

omissão na verificação do local de execução do serviço e que sua proposta de preço reflete 

com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das 

características do objeto licitado. 

 
Emitido pelo Setor Competente da Prefeitura: 

 Atestado de visita de um responsável da Empresa ao local de execução da obra; podendo ser 

Facultativo mediante apresentação da declaração de que conhece e aceita todas as condições do local 

para realizar o serviço e assumirá responsabilidade se contratada for toda ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de execução da obra e que sua proposta 

de preço reflete com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de 

desconhecimento das características do objeto licitado. 

 

O agendamento deverá ser agendado via telefone (15) 3552 8800, com Sr Ananias de Lima Miranda. 
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3.8. Além dos documentos exigidos, a documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA 

deverá ser constituída de: 

 Cédula de identidade do interessado, no caso de pessoa física, ou do titular, no caso de empresa 

individual; 

 Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 

 Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, sendo, no caso de sociedades por ações, acompanhado das atas, comprovadamente 

arquivadas, de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da cópia da ata da 

assembleia, referente à sua investidura no cargo ou o contrato social da diretoria em exercício; 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

3.9.  A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá ser constituída de: 

 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seus responsável(is) 

técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

 

 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 

órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

 Um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, em nome da 

licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, comprovando a execução pelo profissional de 

obras ou serviços de característica e complexidade tecnológica e operacional semelhante, e que 

contemple os serviços descritos no memorial descritivo referente a esta obra, independente de seu 

quantitativo. 

 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 

da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativos à execução de obras ou serviços equivalentes ou 

semelhantes ao objeto da presente licitação, independente de seu quantitativo. 

 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social e o profissional autônomo mediante contrato escrito firmado com o licitante, ou 

com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame 

(Súmula n.º 25 do TCESP). 

 

3.10 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira da licitante, deverá ser 

constituída de: 
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3.10.1 – Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuído da sede da pessoa jurídica, cuja 

pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para 

apresentação dos envelopes.  

 

 3.10.1.1 Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, nos termos da 

Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante apresentação de certidão de 

concessão de recuperação judicial. Caso a empresa em Recuperação Judicial apresente certidão 

positiva, se faz necessário que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado 

pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, 

inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos 

no edital.  Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva; deve o licitante apresentar 

comprovante da Homologação/Deferimento pelo juízo competente do Plano de Recuperação 

Judicial/Extrajudicial em vigor. 

 

3.11.  A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante, 

deverá ser constituída de: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor; 

c) Certidão Conjunta de Regularidade de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Prova de regularidade de situação para com a Fazenda Estadual (Procuradoria do Estado) e 

Municipal do domicílio ou da sede da licitante, com prazo de validade em vigor; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT), com prazo de validade em vigor; 

f) No caso de ME ou EPP que optar pela fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n° 

123/06, mediante declaração atestando sua condição. 

g) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura da Ata; (LC nº 123, art. 42) 

g.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação.  

g.1.1 será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, 

art. 43, § 1º) ; 

g.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará na decadência do direito à contratação 
 

3.12 Declarações expressas da empresa: 

a) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal. 
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b) Declaração de ME/EPP caso pretenda exercer o direito preferência previsto na Lei 

Complementar n. 123. 

c) Declaração de que aceita todas as condições contidas neste Edital;  

d) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

e) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de 

que se compromete a disponibilizar no ato da assinatura do contrato cópia autenticada dos 

certificados de propriedade dos veículos: 01 (um) caminhão equipado com munck 01 (um) veículo 

equipado com escada giratória, não sendo a proprietária deverá apresentar o contrato de locação ou 

outro pertinente, autorizando o uso desses mesmos veículos durante a execução do contrato 

exclusivamente para o serviço licitado. 

f) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de 

que se compromete a disponibilizar no ato da assinatura do contrato vínculo empregatício com no 

mínimo 2 (dois) técnicos eletricistas devidamente qualificados com NR 10, NR 35 e SEP (sistema 

elétrico de potência), podendo ser: o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social e o profissional autônomo mediante contrato escrito 

firmado com o licitante. (Súmula n.º 25 do TCESP) 
 

3.13. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original ou em cópias 
autenticadas (em cartório) devidamente autorizado. 

Não serão aceitas cópias autenticadas de outras cópias, ainda que autenticadas. 

Não constando no documento prazo de validade, este terá sua validade estipulada em 90 (noventa) 
dias contados da data de sua expedição. 

3.14. Os avisos e comunicados relativos às licitações e contratações efetuadas entre os 
interessados e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ se darão por meio eletrônico. 

3.15 A manutenção e a atualização do endereço eletrônico são de responsabilidade do interessado, 

que deverá comunicar à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ qualquer modificação. 

3.16 O CRC, em plena validade, emitido por esta Prefeitura, supre os documentos necessários à 

habilitação exigida nos itens 3.8 e 3.11, devendo estes estar com prazo de validade vigente. 
 

Apresentação dos Envelopes: 

Os documentos e a proposta deverão ser apresentados em envelopes distintos, fechados de forma 
indevassável e identificados como segue: 

 

ENVELOPE N. º 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ  

Comissão Permanente de Licitação 

Ref. Processo __/2022 – Tomada de Preços. __/2022 

Abertura dia __/__/2022as __:__ Horas 

Razão Social da Empresa Licitante e endereço completo 
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ENVELOPE N. º 2 – PROPOSTA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ  

Comissão Permanente de Licitação 

Ref. Processo __/2022 – Tomada de Preços. __/2022 

Abertura dia __/__/2022 as __:__ Horas 

Razão Social da Empresa Licitante e endereço completo 

 

4 DAS PROPOSTAS: 

4.1 A proposta em 01 (uma) via deverá constar: 

4.1.1 indicação obrigatória dos preços conforme planilha do Anexo II; 

4.1.2 validade da proposta, sendo que é a exigida o mínimo de 60 (sessenta) dias; 

4.1.3 assinatura do representante legal da empresa. 

4.2 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 

exigidas. 

4.3 As propostas deverão ser enviadas impressas ou manuscritas, devendo, no entanto ser legíveis 

e sem rasuras para evitar dúvidas quanto ao conteúdo; 

4.4 Os preços propostos deverão ser expressos em Moeda Nacional (REAL), sendo as frações de 

real apresentadas, necessariamente com 02 (duas) casas decimais. 
 

5 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

5.1 Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL. 

5.2 Em caso de empate, far-se-á sorteio, podendo ser na mesma sessão de julgamento. 

5.2.1 Havendo omissão do prazo de entrega, validade da proposta e condições de pagamento, 

prevalece o que estiver estipulado no Edital. 
 

6 DO PREÇO: 

6.1 Deverão ser computados nos preços, todos os custos de transportes, leis sociais, taxas, 

impostos, tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto que será entregue ao 

Município livre e desembaraçado de qualquer ônus, correndo tal operação única e exclusivamente 

por conta, risco e responsabilidade da empresa contratada. 

6.2 O preço máximo para a realização dos serviços, não poderá ser superior a: R$ 514.455,40 

(quinhentos e quatorze mil quatrocentos cinquenta cinco reais e quarenta centavos), sendo que todas 

as ofertas que passarem esses valores serão automaticamente desclassificadas. 
 

7 DO PAGAMENTO: 

7.1 Em até 15 (quinze) dias após medição contemplando os serviços executados, devidamente 

atestado pelo responsável, e Nota Fiscal correspondente aos serviços executados. 
 

8 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

8.1 Os Trabalhos deverão ser executados dentro dos prazos de 12 (doze) meses, e serão medidos 

conforme demanda solicitada, podendo ser prorrogado conforme previsto no art 57 da Lei 8666/93. 
 

9 DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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9.1 A adjudicatária receberá, uma vez homologada a licitação, comunicação para retirada do 

instrumento contratual, o qual deverá ser devolvido assinado no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados daquela convocação. 

9.2 – O fato de a adjudicatária, convocada a contratar dentro do prazo de eficácia de sua proposta, 

não celebrar o contrato, importará na sua inexecução total, sujeitando-se à aplicação das penalidades 

previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, facultado à Administração convocar a licitante 

remanescente, na forma do art. 64, § 2º, do mesmo diploma. 

9.3 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 

convocatório. 

9.4 – O prazo de contrato será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser 

prorrogável na forma da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.5 – A execução do objeto do contrato obedecerá ao que consta do ANEXO I. 

9.6 – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 

9.7 – A Contratada deverá atestar que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

10 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 Os recursos para cobrir a despesa desta licitação correrão da dotação orçamentária: 
Unid. Orç. 02 05 – Unid. Ex. 02 05 01 – Func. Programática 15 452 0005 2010 – Categoria 3 3 90 39 
– Descrição 1.100 Próprio – R$ 514.455,40. 

 

11 DAS PENALIDADES: 
11.1 A licitante vencedora estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21/06/93, seus parágrafos e incisos, bem como, ao que segue:  

11.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato atualizado, pela inexecução 
parcial ou total do mesmo, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou 
proposta apresentada. 

11.3 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato atualizado, por dia em que exceder os 
prazos estabelecidos neste edital para a execução do objeto.  

11.4 Suspensão do direito de licitar junto ao Município, pelo prazo que for determinado pela 
Secretária Municipal de Administração, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à 
Administração Pública, de acordo com o que estabelece a Lei Federal n.º 8.666/93.  

11.5 Declaração de Inidoneidade para participar de licitação e contratar com a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE APIAÍ, quando a inexecução do Contrato decorrer de violação dolosa da 
CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação, na forma da legislação em vigor, observando-se o disposto no art. 78 e 
incisos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

11.6 As multas mencionadas nos itens acima serão descontadas dos pagamentos a que a 
CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 
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12 DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI: 

12.1 Serão admitidos os recursos previstos no artigo 109, da Lei 8.666/93. 
 

13 DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: 

13.1 O Setor de Licitações da Prefeitura prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, de segunda a sexta feira, das 08h às 11h30min e das 13h as 17h30min, na 

sede da Prefeitura, sito a Ladeira Manoel Augusto 92, pelo telefone 15-3552-8800 ramal 8824 e 

email: licitacoes@apiai.sp.gov.br 
 

14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 A Prefeitura poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, 

no seu todo ou em parte. 

14.2 Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como 

as que estiverem em regime de falência ou concordata. 
 

Apiaí/SP, 16 de março de 2022. 

 

 

 

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APIAÍ 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

PERÍODO DO CONTRATO: 12 (doze) meses, a contar da ordem de serviço com possibilidade de 

prorrogação em conformidade com o artigo 57 da lei de licitações. 

 

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas, Vias, Avenidas, Estradas do Município, 

Praças, Jardins, Rotatórias, Estradas Rurais, Ginásios de Esportes, Escolas, Postos de Saúde, Campos 

de Futebol, áreas de lazer, Prédios da Administração Pública, etc.  

 

1.1. Objeto 

“Contratação de empresa para execução de serviços técnicos de engenharia elétrica especializada em 

gerenciamento e operação de sistema de iluminação pública, compreendendo a manutenção corretiva 

e preventiva do parque de iluminação pública do município, mão de obra, equipamentos e 

ferramental necessária, em conformidade com o termo de referência, e demais especificações do 

Edital e seus Anexos. 

* O material será fornecido pela Contratada com anuência da Contratante. 

 
1.2. A Organização da Iluminação Pública é dever do Município conforme parágrafo V do artigo 30 
da Constituição Federal. “Organizar, e prestar, diretamente ou sobre regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter 
essencial”. 

1.3. O Termo de Referência tem como objetivo estabelecer procedimentos para a contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção nas instalações de Iluminação Pública, em 
atendimento às resoluções n.º 414 de 09 setembro de 2010, especificamente em seu artigo 218 que 
diz: “A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública (Instalações de iluminação 
pública) registrado como Ativo, Imobilizado em Serviço – AIS à pessoa jurídica de direito público 
competente” e a resolução n.º 479 de 03 de abril de 2012. O Serviço de manutenção nas instalações 
de iluminação pública, consiste em: fornecimento de mão de obra, veículos adequados para a 
prestação dos serviços e ferramentas (escadas, chaves, fita isolante etc.) compatíveis com os 
serviços a serem realizados. 

1.4. O Objeto inclui execução de serviços técnicos de engenharia elétrica especializada em 
gerenciamento e operação de sistema de iluminação pública, compreendendo: manutenção 
corretiva e preventiva do parque de iluminação pública do Município de Apiaí (SP). 

1.5. Na elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção das instalações de iluminação pública foram considerados os quantitativos baseados 
em informações obtidas através da concessionária ELEKTRO S/A. Como resultado da análise, foi 
elaborada a planilha de Serviços para Manutenção de Iluminação Pública. 
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2. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AINDA INCLUI: 

 

2.1. Consulta e apresentação de Projetos na concessionária Elektro para implantação de pontos de 

iluminação pública em ruas, avenidas e em outros locais definidos pela Administração Pública 

Municipal; 

 

2.2. Caberá ao Responsável Técnico dar assessoramento no relacionamento da Prefeitura com a 

Concessionária de energia elétrica, nos assuntos pertinentes a Iluminação Pública do município; 

 

2.3. Caberá ao Responsável Técnico dar assessoria para projetos objetivando a redução dos custos 

municipais com a utilização da energia elétrica. 

 

2.4. Atender consultas através de orientações sobre modificações que o MUNICÍPIO pretenda 

executar nas instalações de iluminação pública, informando se a realização dessas modificações é 

compatível com a premissa de eficiência energética, objeto deste contrato; 

 

2.5. Atender as consultas ao MUNICÍPIO no que se refere à fixação das políticas de ação tendo em 

vista a realização dos serviços públicos objeto deste contrato, tendo como premissa o 

desenvolvimento de ações contínuas que possibilitem redução do consumo de energia deste sistema 

através de ações autossustentáveis para economia de energia; 

 

2.6. Caberá ao Responsável Técnico a orientação para aplicação de projetos estratégicos da 

iluminação de ruas, avenidas e outros locais contemplados nesse edital, de acordo com o uso que a 

população faz da cidade, visando a segurança, valorizando o patrimônio urbano, bem como, 

buscando eficiência energética e bom rendimento nos projetos de iluminação; 

 

2.11. Prestar assessoramento orientado a Prefeitura nos projetos para a iluminação de parques, jardins 

e outros próprios municipais, visando dar maior visibilidade e destaque aos monumentos, praças e 

afins, valorizando os próprios municiais. 

 

3.0. ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS 
3.1. O Sistema de Iluminação Pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço AIS é de 
aproximadamente 2.869. 

3.2. Possui como características, luminárias integradas com kit removível, lâmpadas tubulares de 
vapor de sódio (70 W, 100 W, 150 W e 250 W ), reatores externos e internos/integrados, refrator 
em policarbonato e vidro, rele fotoelétrico e fotoeletrônico integrado à luminária, braços tipo curto, 
médio e longo instalados em postes de concreto e madeira pertencentes a rede de distribuição 
elétrica aérea da concessionária de energia local -  com tensão primária classe 25KV e secundária 
220/127V com altura de montagem (solo até a luminária) de  até 7,5m. 

 

3.3. A Iluminação Pública de praças, avenidas e vielas, instalados em postes de aço galvanizado está 

incluída no número de ativos imobilizado em serviços. 

 

3.3.1. Todo e qualquer ponto novo de iluminação pública instalada no município passará a fazer parte 

integrante do contrato de execução dos serviços de manutenção. 



Prefeitura do Município de Apiaí 
Estado de São Paulo 

 

 
CNPJ 46.634.242/0001-38 

Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiaí, São Paulo, CEP 18.320-000. 

Fones: (15) 3552-8800 Fax: (15) 3552-8830 

www.apiai.sp.gov.br 

 

 

11 

 

3.3.2. Em locais onde há iluminação especial – com instalação de Pétalas, com lâmpadas e reatores 

de 400 W /250 W, como por exemplo: Praças, Jardins e Parques, os materiais também serão 

fornecidos pela Contratada. 

3.4. Esses pontos possuem como características luminárias, lâmpadas tubulares de vapor de sódio 
(100 W, 150 W, 250 W e 400 W), reatores externos e internos/integrados, refrator em policarbonato e 
vidro, rele fotoelétrico e fotoeletrônico integrado à luminária e em comados de acionamento, braços 
tipo curto e viela instalados em postes telefônicos de aço galvanizado, concreto ou super postes de 
alturas diversas pertencentes a Prefeitura Municipal de Apiaí com tensão de 220 V e altura de 
montagem (solo até a luminária) de até 15 m. 

3.5. Estando projetado implantação de mais ou menos  500 novos pontos os quais serão indicados 
pela prefeitura e com elaboração de projeto luminotécnico para indicar a potência. 

3.6. Assim, o objeto deste Memorial Descritivo compreende cerca de  2.869 pontos de Iluminação 
Pública. 

 

4. DEFINIÇÕES 
4.1. Iluminação Pública - Resolução 414 - art. 2º Parágrafo XXXIX – Serviço público que tem por 
objetivo exclusivo, prover de claridade os logradouros públicos de forma periódica, contínua ou 
eventual. 

4.2. Instalações de Iluminação Pública – Resolução 414 Art. 2º Parágrafo XXXXIV – Conjunto de 
equipamentos utilizados exclusivamente na prestação do serviço de iluminação pública. Entende-se 
como equipamentos: cinta, ferragens de fixação, condutores, conectores elétricos, braços de 
sustentação, luminária integrada, lâmpadas, equipamentos auxiliares (kit removível - suporte, reator, 
ignitor e capacitor) e relê fotoelétrico/eletrônico. 

 

5. CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO 
5.1. É recomendável a empresa proponente realizar a visita técnica para tomar conhecimento dos 
locais e dificuldades onde serão realizados os serviços, as condições das instalações de iluminação 
pública da cidade de Apiaí (SP), onde apresentam dificuldades como locais com muitas árvores e de 
difícil acesso. 

5.2. A empresa proponente ao realizar a visita técnica estará ciente dos locais e dificuldades onde 
serão realizados os serviços, as condições das instalações de iluminação pública da cidade de Apiaí 
(SP), serão consideradas pelo Município cientes de todas as características e peculiaridades dos 
locais. 

5.3. Caso a empresa opte pela não realização da visita técnica, a mesma deverá entregar documento 
atestando seus conhecimentos dos locais e condições das instalações que serão passiveis de 
realização dos serviços contratados. 

 

6. REFERÊNCIA - RESOLUÇÕES ANEEL E NORMAS TÉCNICAS 

6.1. Todos os procedimentos de prestação de serviços de manutenção nas instalações de iluminação 
pública contidas neste memorial deverão atender as Normas Técnicas e Resoluções da ANEEL. 
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6.1.1. Resoluções ANEEL 
1. Resolução Normativa no 414 de 09 de setembro de 2010 

2. Resolução Normativa no 479 de 13 de abril de 2012 

3. Resolução Normativa no 499 de 03 de julho de 2012 

6.1.2. Materiais 

1. GED 2807 – Iluminação Pública – Luminária Integrada – Especificação 

2. GED 1362 – Iluminação Pública – Relê fotoelétrico 

3. GED 3037 – Iluminação Pública – Relê fotoeletrônico 

4. GED 2586 – Iluminação Pública – Lâmpadas de Vapor de Sódio alta pressão 

5. GED 4246 – Iluminação Pública – Kit removível 

6. SELO PROCEL com número de certificado  

7. SELO INMETRO com número de certificado 

6.1.3. Procedimento de Serviços 

1. GED 15384 – Diretrizes de segurança do trabalho para aproximação de redes da Distribuidora 

2. GED 15132 – Fornecimento de energia elétrica para instalação de iluminação pública 

3. GED 11836 – Afastamentos mínimos para redes de distribuição 

4. GED 3446 – Iluminação Pública – Montagem 

5. GED 3523 – Iluminação Pública – Conexões 

6. GED 13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição 

7. Todas as Normas e padrões da Concessionaria de Energia. 

6.1.4. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho 

1. NR-1 - Disposições Gerais 

2. NR-4 - Serviços especializados em engenharia e segurança do trabalho 

3. NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 

4. NR-7 - Programa de controle médico de saúde ocupacional 

5. NR-9 - Programa de prevenção de riscos ambientais 

6. NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

7. NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 

8. NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

9. Anexo 12 - Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalhos em altura 

10. NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção 

11. NR-35 - Trabalho em Altura. 

 
E quaisquer outras normas de segurança do trabalho pertinentes. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A empresa contratada deverá indicar um Profissional Habilitado junto ao CREA/CAU, com 
Responsabilidade Técnica pertinente ao objeto licitado, que atuará como Responsável Técnico da 
Empresa perante os serviços executados. 

7.2. Por ocasião da emissão da Ordem de Serviço Inicial, a empresa Contratada compromete-se a 
apresentar junto ao Setor competente de gestão de contratos, a respectiva ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, dos Profissionais Habilitados que atuarão 
como Responsáveis Técnico da Empresa, acompanhada de informações relativas ao número de 
inscrição junto ao CREA/SP, número da Cédula de Identidade (RG) e número do CPF, bem como 
deverá ser apresentado prova de registro e quitação junto ao CREA. 
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7.3. São de responsabilidade da CONTRATADA, o transporte, guarda, manuseio e utilização dos 
materiais, bem como a contratação, às suas expensas, da mão-de-obra, veículos e equipamentos 
necessários à prestação dos serviços. 

7.4. É de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentadoras, 
da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo à Contratada acatar qualquer 
recomendação do setor de segurança da Prefeitura de Apiaí que se fizer em seu entendimento 
necessário. 

7.5. A empresa contratada deverá obedecer as normas técnicas GED 15384 - “Diretrizes de segurança 
e saúde do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes distribuidoras”, GED 15132 - 
“Fornecimento de energia elétrica para instalação de iluminação pública e GED 11836 - 
“Afastamentos mínimos para redes de distribuição” em suas últimas versões das Concessionárias 
local (ELEKTRO). 

7.6. Caberá à Contratada, registrar toda a manutenção das instalações de iluminação pública em 
Ordens de Serviço fornecidas e elaboradas pelo Poder Público sempre em cumprimento às normas 
aplicadas a esse contrato e as determinações da Prefeitura de Apiaí. 

7.7. Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assume a 
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o 
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

7.8. O fechamento das medições terá como um dos critérios, a apresentação através de documento 
comprobatório para fiscalização constando o recebimento dos materiais substituídos em cada Ordem 
de Serviço. 

7.9. Em caso da necessidade da intervenção e apoio de outros serviços públicos nas esferas municipal 
e estadual para efetivação de Ordens de Serviço tais como: trânsito, imprensa, polícia militar, 
Secretaria de Saúde, guarda municipal e outros, as mesmas deverão ser comunicadas previamente 
pela contratada oficialmente e conjuntamente comunicada à fiscalização da Prefeitura. 

7.10. Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, a seus escritórios ou em outro local 
indicado, o Responsável Técnico da empresa, para examinar e prestar esclarecimentos sobre 
eventuais problemas relacionados com o objeto do Contrato. 

7.11. Manter o CONTRATANTE atualizado, de todos os serviços executados e com programação 
para execução. 

7.12. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o CONTRATANTE, acatando as 
orientações e decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria de 
Obras. 

7.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema de comunicação com o intuito de facilitar 
a comunicação entre as partes envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos de manutenção. 

7.14 Fornecer todo o equipamento e ferramentas necessárias para a execução dos serviços, bem 

como a responsabilidade pela sua guarda e manutenção; 

7.15 Fornecer ao seu pessoal ou equipe, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), atendendo 

às normas de segurança vigentes, bem como uniformes; 

7.16 Assegurar que todos os funcionários usem crachás de identificação, nome completo, data da 

admissão, RG, CPF. e a logomarca da empresa; 
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7.17 Assegurar que todos os funcionários usem uniforme em bom estado de apresentação, dentro 

das exigências de segurança e adequado ao serviço contendo identificação visíveis a uma distância 

mínima de 10,00 m (dez metros); 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Fica a encargo da Prefeitura de Apiaí, a responsabilidade da gestão e fiscalização do contrato de 
manutenção de instalações de iluminação pública. Cabe ao fiscalizador do Contrato, analisar e decidir 
sobre todos e quaisquer assuntos que fazem parte do serviço que porventura possam causar 
divergências entre as partes. Caso persista as divergências, a fiscalização encaminhará a demanda 
para a área Jurídica da Prefeitura para os procedimentos legais. 

 

8.2. A Prefeitura fornecerá sempre que solicitado pela contratada, listagem de contatos, nomes e 
endereços das instituições públicas estaduais e municipais em caso de necessidade para a execução 
dos serviços objeto deste contrato. 

 

9.REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO 

 

9.1. Manutenção 

 

9.1.1. A manutenção será realizada por equipe constituída de 02 (Dois) eletricistas, 

comprovadamente habilitados por instituição pública ou privada de ensino, conforme NR-10, 

NR-35, para a função. 

 

9.1.2. Os serviços deverão ser realizados diuturnamente; com início às 14 (quatorze) horas e término 

às 22 (vinte e duas) horas; sempre visando a não influencia ao trânsito de pedestres e veículos e 

tampouco, que coloque em risco a segurança dos funcionários da contratada e da população em geral. 

 

9.1.3. Os materiais retirados deverão ser armazenados em caixas, na carroceria do veículo, 

devidamente separados e identificados por potência e tipo, evitando assim, que os mesmos sejam 

danificados e facilitando a conferência no ato da devolução, que deverá ocorrer semanalmente junto à 

Prefeitura em local previamente determinado pela Secretaria Municipal de Administração ou 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

9.1.4. O manuseio de materiais e ferramentas será através de balde de lona, tanto para a descida como 

para o orçamento dos materiais, evitando-se a queda de equipamentos ou a ocorrência de acidentes 

durante a operação. 

 

9.1.5. Os materiais retirados e instalados, bem como os serviços realizados serão anotados em 

planilha e relatório diários e deverão ser entregues, semanalmente, à contratante em local a ser 

definido pela Prefeitura, para controle dos materiais utilizados. 

 

9.1.6. Durante a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública será feita a poda das 

árvores que estiverem obstruindo o local, bem como a limpeza da luminária e lente quando da troca 

de lâmpada, a fim de aumentar a eficiência luminosa. 
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9.1.7. As conexões deverão ser realizadas através de emendas de pressão isoladas, adequadas às 

dimensões do fio. 

 

9.1.8. O Responsável Técnico contrato deverá programar as podas e entra em contato no primeiro dia 

útil seguinte para o recolhimento pela Secretaria de Obras da Prefeitura. 

 

9.1.9. A manutenção será executada por um veículo equipado com escadas extensivas, comprimento 

de 8,00 (oito) metros, com suporte giratório e ferramental adequado, dotada com sistema de 

sinalização tipo giroflex (na cor amarela âmbar), sinal de alerta e cones, seguindo sempre o 

posicionamento adequado da viatura de acordo com a legislação de trânsito. 

 

9.1.10. A Contratante deverá disponibilizar estrutura composta de 01 (um) caminhão equipado com 

munck para troca e manutenção da iluminação em postes existentes nas praças, avenidas e demais 

logradouros públicos que tenham iluminação em postes de altura que pode atingir até 14 (quatorze) 

metros de altura, no Município. 

 

10. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 

10.1. A estrutura mínima para execução dos serviços deverá ser composta por: 

 

10.2 01 (um) veículo equipado com escada giratória, ferramental e materiais necessários para 

execução dos serviços, equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção 

coletivos (EPC) conforme NR 10 e demais normas regulamentadoras pertinentes, os veículos deverão 

dispor ainda de meio de comunicação móvel para atendimento de chamadas emergências; 

 

10.3.  A equipe será composta por 02 (Dois) eletricistas formados em cursos regulares e com 

treinamento comprovados sobre normas de segurança NR 10, NR 35, habilitados para execução de 

manutenção de iluminação pública; 

 

10.4.  A Prefeitura disponibilizará serviço de atendimento ao cliente (SAC) através do site 

www.apiai.sp.gov.br que ficará à disposição da população para reclamações de defeitos na 

iluminação pública, sendo este centro de atendimento responsável pela abertura e repasse das ordens 

de serviços para a Prestadora do Serviço de Manutenção da Iluminação Pública; 

 

10.6.  O prazo máximo de atendimento das solicitações de manutenção deverá ser de 24 (vinte) 

horas. 

 

10.7. Todos os equipamentos e ferramental mínimos necessários por equipe para a execução dos 

serviços e de segurança serão de responsabilidade da Contratada. 

 

10.8. Os eletricistas, quando em serviço, deverão possuir comunicação com a prefeitura para, em 

caso de emergência serem encontrados com facilidade. 

 

10.9 Todos os equipamentos e ferramentais, assim como, EPI’s e EPC’s, deverão estar em 

conformidade com a NR10 e concessionária de energia elétrica local. 
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11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

 

11.1. A FISCALIZAÇÃO pela execução dos serviços será efetuada pelo Responsável contratado pela 

Prefeitura, pertencente ao seu quadro de pessoal. 

 

11.2. Todo o material utilizado na manutenção da iluminação pública deverá atender as normas 

técnicas vigentes e estarem dentro das especificações do Selo PROCEL (Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica) e padrão de qualidade da concessionária de energia local. 

 

11.3. Os funcionários que forem integrar as equipes de trabalho deverão estar devidamente 

uniformizados, e os uniformes deverão conter a logomarca da empresa e atenderem as normas 

técnicas pertinentes. 

 

11.4. Os funcionários deverão possuir equipamentos de segurança individual (EPI) e de uso coletivo 

(EPC), de acordo com as NR 10 e aprovados pela concessionária de Energia Local. 

 

11.5. Todo material retirado deverá ser entregue, depois de inventariado, nas dependências da 

Prefeitura Municipal, em local indicado pela Secretaria Municipal de Administração ou Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

12. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS. 

12.1 -Os serviços obedecerão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 

concessionária local. 

 

12.2.- Os materiais deverão ser fabricados e fornecidos de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas– ABNT. 

 

12.3- A Contratada deverá manter os materiais a serem utilizados na execução dos serviços, 

depositados em seu almoxarifado, devidamente identificados e em espaço físico predeterminado, se 

for o caso. 

 

12.4- A análise, a critério do Responsável Técnico contratado, poderá ser dispensada. 

 

12.5 -O Responsável Técnico contratado terá livre acesso ao local, a fim de averiguar o material 

aplicado e as quantidades disponíveis, conforme discriminado em planilha, onde também 

permanecerá o livro de ocorrência para que se façam as observações necessárias, de acordo com as 

disposições previstas no contrato. 

 

12.6.- Os serviços serão executados em prazo máximo de 24 (vinte) horas, após a emissão, pela 

prefeitura, de Ordem de Serviço (O.S.). 

 

13. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO: 

13. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO: 

 

13.1. Luminária Aberta 
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Aplicação: 

- Em vias públicas com braços conforme o especificado e lâmpadas vapor de sódio de 70W, 

100W,150w, 250w. 

 

Especificações: 

Corpo Óptico/refletor - Alumínio 1,2 mm acabamento anodizado; 

Pescoço - Injetado em liga de alumínio com acabamento pintado em esmalte cinza martelado; 

Soquete – De porcelana reforçada vitrificada soquete E-40 e E-27, preso ao focalizador por meio de 

parafusos e isolado para suportar picos de tensão de até 5KV; 

Focalizador – Dispositivo focalizador ajustável em alumínio, com indicação do posicionamento da 

lâmpada, preso ao pescoço por parafuso de regulagem; 

Cabos - Cabos de ligação Ø 1,5mm² isolados para suportar a temperatura de trabalho e pulsos de 

tensão, pontas desencapadas e estanhadas com blocos terminais para conexão; 

 

OBS.: A luminária deverá estar em conformidade com a NBR15129:2004. 

 

13.2. Luminária Fechada / Integrada 

Aplicação: 

Em vias públicas com braços conforme o especificado e lâmpadas vapor de sódio de 70 watts, 100 

watts, 150w e 250w. 

 

Especificações: 

Luminária Pública, Corpo construídos em Liga de Alumínio Injetado, liga SAE 305, com espessura 

de parede de 2,5mm. A Luminária deverá apresentar um volume óptico adequado para alojar 

lâmpada tubular ou ovóide de 100 watts e 150 W. 

Dimensões mínimas: Comprimento x Largura x Altura = 470 mm x 280 mm x 

240 mm. 

Peso Máximo sem equipamento elétrico: 3,200 kg. 

A Luminária deverá permitir instalar em seu interior, sobre chassi próprio de engate rápido, 

confeccionado em chapa de aço galvanizada, fixado ao corpo por meio de parafusos, equipamentos 

auxiliares, (reator, capacitor e ignitor) de qualquer marca / fabricante. 

 

Fixação: Em ponta de braço com Ø60,3mm e com bucha de redução p/ Ø48,3mm, feita através de 

parafusos, com travamento direto ao braço. 

 

Refletor: Construído em chapa de alumínio de alta pureza, (99,5%), anodizado e selado, com 

formato que não provoque aumento de tensão de arco acima do valor permitido pela Lâmpada Vapor 

de Sódio 150 W conforme NBR IEC 662/97-Item 9. 

 

A Luminária deverá apresentar Grau de Proteção IP-66 para o Corpo Óptico, conforme NBR IEC 

60598-1. 

 

Difusor: Injetado a alta pressão em policarbonato incolor, estabilizado contra raios UV, isento de 

bolhas e com espessura final uniforme, para evitar distorções na curva fotométrica, fixado ao corpo 

por 2 pivôs basculantes e 05 fechos em policarbonato estabilizado contra raios UV . 
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Porta-lâmpadas: Construído conforme NBR IEC 60238, em porcelana vitrificada, rosca E-27 e E-

40, partes condutoras em latão com tratamento anticorrosivo, com dispositivo antivibratório, contato 

central em latão com mola, terminais, parafusos e mola em latão com tratamento anticorrosivo. 

 

Vedação: As juntas de vedação utilizadas na Luminária, deverão ser em silicone antichama, 

resistentes à temperatura de 200°C, com dureza e formato que permita uma boa hermeticidade do 

conjunto à poeira, insetos e umidade.  

As juntas deverão apresentar no máximo 01 emenda. 

 

Ferragens: Todos os parafusos externos deverão ser em material inoxidável. 

 

13.3- Equipamentos auxiliares: 

Fiação: A fiação do porta-lâmpada até o ignitor deverá ser de cobre flexível, seção mínima de 

1,5mm², 750 V, isolação em silicone, e conector tipo rosca, identificando de forma nítida o terminal 

destinado ao contato central do porta lâmpada (soquete), deverá possuir comprimento mínimo de 

150mm. 

Isolação: Classe I de proteção elétrica. 

Acabamento: A Luminária deverá ser fornecida pintada em processo eletrostático à pó, em resina de 

poliéster na cor cinza. 

Características Fotométricas: 

 

Deverão serem fornecidos os seguintes dados fotométricos da Luminária: 

 

Classificação Fotométrica conforme NBR-5101/ANSI/IESNA-RP8: Para utilização de Lâmpada 

Vapor de Sódio Alta Pressão 100 w e 150 W. 

 

 Classificação Transversal: Tipo II 

 Classificação Longitudinal: Média 

 Controle: Semi Limitada. 

 Rendimento: 80,2% 

 

Aplicação: 

Em vias públicas com braços conforme o especificado e lâmpadas vapor de sódio de 250 watts. 

 

Especificações: 

Luminária Pública, Corpo e Aro construídos em liga de Alumínio moldado sob pressão, liga SAE 

329, com espessura de parede de 3,5mm. Projetada de forma que na posição normal de 

funcionamento a manutenção do equipamento auxiliar seja feita no sentido de baixo para cima num 

plano horizontal. A Luminária deverá apresentar um volume óptico adequado para alojar lâmpadas 

tubulares até 250 W. 

Dimensões: Comprimento x Largura x Altura = 610mm x 320mm x 260mm. 

Peso máximo sem equipamento elétrico: 6,300Kg. 

 

A Luminária deverá permitir instalar em seu interior, sobre chassis próprio, confeccionado em chapa 

de alumínio fixado ao corpo por meio de parafusos, equipamentos auxiliares, (reator, capacitor e 

ignitor) de qualquer marca / fabricante. 
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Fixação: Em ponta de braço ou suporte com Ø 48,3 à 60,3mm, feita através de braçadeira única com 

04 (quatro) parafusos. 

 

O fabricante deverá apresentar Laudo de Vibração e Torque nos parafusos conforme NBR IEC 

60598-1. 

 

Refletor: Construído em chapa de alumínio de alta pureza, (99,5%), anodizado e selado, com 

formato que não provoque aumento de tensão de arco acima do valor permitido pela Lâmpada Vapor 

de Sódio 250 W conforme NBR IEC 662/97-Item 9. 

 

- A Luminária deverá apresentar Grau de Proteção IP-65 para o Corpo Óptico e IP-33 para o 

Alojamento, conforme NBR IEC 60598-1. 

 

Difusor: Injetado a alta pressão em policarbonato incolor, estabilizado contra raios UV, isento de 

bolhas e com espessura final uniforme, para evitar distorções na curva fotométrica. 

 

Porta-Lâmpadas: Construído conforme NBR IEC 60238, em porcelana vitrificada, rosca E-40, 

partes condutoras em latão com tratamento anticorrosivo, com dispositivo antivibratório, contato 

central em latão com mola, terminais, parafusos e mola em latão com tratamento anticorrosivo. 

 

O Porta-Lâmpadas deverá ser fixado a um suporte para regulagem da focalização das Lâmpadas 

Vapor de Sódio 250 W de forma a garantir a fotometria 

desejada. 

 

Vedação: As juntas de vedação utilizadas na Luminária, deverão ser fabricadas em silicone 

antichama, resistentes à temperatura de 200°C, com dureza e formato que permita uma boa 

hermeticidade do conjunto à poeira, insetos e umidade. As juntas deverão apresentar no máximo 01 

emenda. 

 

Ferragens: Todos os parafusos, porcas e arruelas em aço 1010/1020 zincados por processo 

eletrolítico, fechos em material inoxidável. Demais ferragens sujeitas à intempéries, em aço 

1010/1020 galvanizados a fogo. 

 

Características Elétricas: 

 

Equipamentos auxiliares: 

 

Fiação: A fiação, do porta-lâmpada até o ignitor, em cobre flexível, seção mínima de 1,5 mm², 

200°C, 750 V, isolação em silicone, e conector tipo rosca. 

 

Isolação: Classe I de proteção elétrica. 

 

Acabamento: Luminária pintada em processo eletrostático à pó, em resina de poliéster na cor cinza. 

 

13.4. Características Fotométricas: 
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Classificação Fotométrica conforme NBR-5101/ANSI/IESNA-RP8: Para utilização de Lâmpada 

Vapor de Sódio Alta Pressão 250 W. 

Classificação Transversal: Tipo II 

Classificação Longitudinal: Média 

Controle: Cutoff. 

Rendimento: 76,6% 

 

13.4.1. Braços 

Aplicação: 

Para utilização em vias públicas com luminárias abertas, fechadas, e ou integradas conforme local de 

instalação. 

Braço em tubo de aço galvanizado a fogo, Ø 25 mm e parede de 2,65 mm Comprimento  de acordo 

com o local da instalação podendo ser curto, médio e longo no padrão da prefeitura de Apiaí / Elektro 

 

Especificações: 

 -Braço em tubo de aço galvanizado a fogo, Ø 33,5mm e parede de 2,65mm, com sapata em 

perfil “U”, com dimensões de 400mm x 76mm x 38mm; 

 Comprimento de acordo com o local da instalação podendo ser curto, médio e longo no 

padrão da prefeitura de Apiaí / Elektro. 

 - Projeção na horizontal, mínima de 1908 mm e máxima de 2008; 

 - Projeção mínima na vertical de 1492 mm e máxima de 1542; 

 - Ângulo de inclinação com a horizontal, junto a sapata, de 40º (quarenta graus) com variação 

máxima de 3º (três graus); 

 

Especificações: 

 Braço em tubo de aço galvanizado a fogo, Ø 48,3mm e parede de 2,65mm, com sapata em 

perfil “U”, com dimensões de 400mm x 76mm x 38mm; 

 - Comprimento de acordo com o local da instalação podendo ser curto, médio e longo no 

padrão da prefeitura de Apiaí / Elektro. 

 - Projeção na horizontal, mínima, de 1908 mm e máxima de 2008; 

 - Projeção na vertical, mínima de 1492 mm e máxima de 1542; 

 - Ângulo de inclinação com a horizontal, junto a sapata, de 40º (quarenta graus) com variação 

máxima de 3º (três graus); 

 - Ângulo de encaixe da luminária superior a 10º e inferior a 15º. 

 

13.4.5. Reatores externos 

a) Aplicação: 

Em lâmpadas vapor de sódio de alta pressão com potência de 70 watts. 

 

Especificações: 

Reator para lâmpada vapor de sódio 70W, com tensão de alimentação de 220 volts, frequência 60 

hertz, uso externo, com ignitor. Com alça para fixação. 

 

b) Aplicação: 

Em lâmpadas vapor de sódio de alta pressão com potência de 100 watts. 
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Especificações: 

Reator para lâmpada vapor de sódio 100W, com tensão de alimentação de 220 volts, frequência 60 

hertz, uso externo, com ignitor. Com alça para fixação. 

 

c) Aplicação: 

Em lâmpadas vapor de sódio de alta pressão com potência de 250 watts. 

 

Especificações: 

Reator para lâmpada vapor de sódio 250W, com tensão de alimentação de 220 volts, frequência 60 

hertz, uso externo, com ignitor. Com alça para fixação. 

 

No corpo do equipamento, ou em sua tampa, deverá conter marcação na cor azul clara, de forma que, 

após a instalação do equipamento, essa fique visível para quem esteja posicionado junto à base do 

poste. 

 

d) Aplicação: 

- Em lâmpadas vapor de sódio, com potência de 150 watts. 

 

Especificações: 

Reator para lâmpada vapor de sódio 150W, com tensão de alimentação de 220 volts, frequência 60 

hertz, uso externo, com ignitor. Com alça para fixação. 

 

e) Aplicação: 

Em lâmpadas vapor de sódio, alta pressão, de 250 watts. 

 

Especificações: 

Reator para lâmpada vapor de sódio 250W, com tensão de alimentação de 220 volts, frequência 60 

hertz, uso externo, com ignitor. Com alça para fixação. 

 

13.4.6. Reatores internos 

a) Aplicação: 

- Reatores para lâmpadas vapor de sódio, alta pressão, de 70W,100W, 150W, 250W. 

 

Especificações: 

Reator de uso interno, montado sobre chassis, aberto, para lâmpadas a vapor de sódio de 70W,100W, 

150W, 250, tensão nominal de 220V, frequência nominal de 60Hz, fator de potência  0,92 , 

enrolamento em cobre classe B , D t _ 90° C, Tw _ 130° C 

 

b) Aplicação: 

Reatores para lâmpadas vapor sódio, alta pressão, de 70W,100W, 150W, 250 watts. 

 

Especificações: 

Reator de uso interno, montado sobre chassis, aberto, para lâmpadas a vapor de sódio de 100W, 

tensão nominal de 220V, frequência nominal de 60Hz, fator de potência  0,92 , enrolamento em 

cobre classe B , D t _ 90° C, Tw _ 130° C. 
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13.4.7. Ignitores 

Aplicação: 

Para utilização na partida dos reatores internos e, se necessário, na manutenção dos reatores de uso 

externo vapor de sódio de 70W, 100W, 150W, 250W 

 

Especificações: 

Ignitor para lâmpada a vapor de sódio de 70W, 100W, 150W, 250W, tensão nominal de 220V, 

frequência de 60 Hz, uso interno, temperatura máxima maior ou igual a 90°C. 

 

Deverá estar de acordo com a norma NBR-13593, NBR-14305 e normas complementares NBRs 

6146; 11467, 13592 e 1167. 

 

13.4.8. Relê Fotoelétrico 

Aplicação: 

Comando carga (lâmpada) através da variação do fluxo luminoso proveniente dos raios solares que 

incidem em seu sensor do tipo NF 220 v e NA 220 v. 

 

Especificações: 

 tensão nominal a ser aplicada ao circuito de comando de 220 V e carga resistiva de 1000W ou 

indutiva de 1800 VA, com fator de potência menor que 0,5, desde que a corrente não 

ultrapasse a 10A; 

 - No corpo do equipamento deve haver a orientação “Norte-Sul”; 

 - O invólucro do relé deve ser em policarbonato, estabilizado contra efeitos da radiação 

ultravioleta, com alta resistência ao impacto e aos agentes atmosféricos; 

 - Devem possuir um varistor de óxido metálico (ZnO) de, no mínimo, 160 Joules, como 

dispositivo supressor de surtos de tensão, na alimentação, comportando surtos com valores de 

crista das formas de onda de tensão e corrente, de até 10.000 Volts e 5000 A, 

respectivamente, sem que ocorra alterações em suas características elétricas; 

 - O tempo de retardo para acionamento deve ser de, no mínimo 10 segundos, de forma a não 

ocorrer atuação indevida em caso de incidência de iluminação transitória; 

 - Além de atender as exigências do respectivo ensaio, os relés fotoelétricos devem atingir um 

mínimo de 10.000 ciclos completos de operação (consistindo cada ciclo em uma abertura e 

fechamento dos contatos); 

 

 - No tocante a resistência a corrosão o relé deverá atender as normas NBRs 7397, 7398, 7399 

e 7400. 

 - Os relés fotoelétricos devem atender ao Grau de Proteção IP67, sem presença de janela em 

seu invólucro, de forma a garantir a integridade de seus componentes. 

 

13.4.9. Base para relê fotoelétrico 

Aplicação: 

-Tomada para instalação do relé fotoelétrico. 

 

Especificações: 

O corpo em policarbonato, estabilizado contra efeitos da radiação ultravioleta, com alta resistência ao 

impacto e aos agentes atmosféricos; 
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- Suporte para fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo ou em alumínio. 

 

13.4.10-  Lâmpadas Vapor de Sódio de 70 watts 

Especificações: 

Tensão de utilização 220V; 

Frequência 60hz; 

Soquete E-27 e E-40; 

Alto fator de potência; 

Fluxo luminoso mínimo 6.600 lumens; 

Vida útil média 28.000 horas; 

Formato Tubular; 

Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, 

data de fabricação, potência e tipo; 

 

13.4.11. Lâmpadas Vapor de Sódio de 100 watts 

Especificações: 

Tensão de utilização 220V; 

Frequência 60hz; 

Soquete E-40 e soquete (E 27); 

Alto fator de potência; 

Fluxo luminoso mínimo 10.200 lumens; 

Vida útil média 28.000 horas; 

Formato Tubular; 

Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, 

data de fabricação, potência e tipo; 

 

13.4.12. Lâmpadas Vapor de Sódio de 250 watts 

Especificações: 

Tensão de utilização 220V; 

Frequência 60hz; 

Soquete E-40; 

Alto fator de potência; 

Fluxo luminoso mínimo 31.100 lumens; 

Vida útil média 32.000 horas; 

Formato Tubular; 

Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, 

data de fabricação, potência e tipo; 

 

13.4.13. Lâmpadas Vapor de Sódio de 150 watts 

Especificações: 

Tensão de utilização 220V; 

Frequência 60hz; 

Soquete E-40; 

Alto fator de potência; 

Fluxo luminoso mínimo 17.000 lumens; 
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Vida útil média 32.000 horas; 

Formato Tubular; 

Em seu bulbo deverão conter, de forma visível, as seguintes inscrições: nome ou marca do fabricante, 

data de fabricação, potência e tipo; 

 

13.4.16. Porta Lâmpadas Receptáculo E-27 – 1464 D 

Aplicação 

Uso incorporado em luminárias externas 

 

Especificações: 

 Produtos em porcelana, soquete em latão e bornes automáticos de forma a facilitar a 

instalação e também com proteção contra choques acidentais (4ª 250V). 

 

 -Para Lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas em alta pressão. Uso 

com fios de 0,5 mm2 até 2,5 mm2. 

 - Fixação antigiro através de dois pontos aparafusados. 

 

13.5.17. Porta Lâmpadas Receptáculo E-27 para spot - 1450 

Aplicação 

Uso incorporado em luminárias externas 

 

Especificações: 

Produtos em porcelana, soquete em latão e bornes automáticos de forma a facilitar a instalação e 

também com proteção contra choques acidentais (4A 250V). 

 

Para Lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas em alta pressão. Uso com fios de 

0,5 mm2 até 2,5 mm2. 

 

Fixação antigiro com travessa de até 18 mm de largura. 

 

13.5.18. Porta Lâmpadas Receptáculo E-40 Comum – 1464 C 

Aplicação: 

Uso incorporado em luminárias externas 

 

Especificações: 

 Uso incorporado em luminárias externas, públicas e luminárias para ambientes a prova de 

explosão. 

 - Produtos em porcelana esmaltada, soquete com cobre niquelado e com borne embutido (16 

A – 700 V). 

 - Travamento antivibratório lateral da lâmpada. Para lâmpadas halógenas, mistas, vapor de 

mercúrio, vapor de sódio de alta pressão e multi vapores metálicos. 

 

13.5.19. Fio sólido 2,50 mm2 – (Preto - rolo) 

Aplicação 

Em instalações do reator com a rede elétrica e no porta lâmpadas. 
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Especificações: 

Condutor de fio sólido 750 v de cobre eletrônico, têmpera mole, classe 1, isolação de composto 

termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, característica de não-propagação e auto extinção de 

fogo, classe térmica 70° C. 

 

13.5.20. Fita Isolante 20 metros P 22 

Especificações: 

Modelo P22 do tipo plástica, espessura 0,13 mm, adesão de aço (N/Cm) 2,82, elasticidade > 125%, 

resistência a tração (N/Cm) > 24,0, isolação de 600 v e classe de temperatura de 80° C. 

 

13.5.21. Fusível Cartucho 30 A 

Aplicação 

Utilização em chaves de comando 

 

Especificações: 

Fusível do tipo cartucho de papelão de ação rápida de 30A – 250V. 

 

13.5.22. Chave de Comando 2 x 30 A 

 

Especificações: 

 - Caixa em ABS Uv estabilizada à Prova de intempérie com tomada para relé 

 Fotoelétrico. 

 - Tensões de operação: 120/127 v – 20/240v, 50/60 Hz. 

 - Contatos de prata óxido de Cádmio. 

 - Proteção padrão até 30 A – fusíveis cartucho de 70mm de comprimento de 30 A. 

 - Instalação com dois suportes para montagem e tampa com dobradiças e gaxeta de vedação. 

 - Contatos de carga NF (normalmente fechados) para utilizar com rele fotoelétrico de contatos 

NA (normalmente abertos). 
 

14 – PLANILHA CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Item Quant Unid Descrição  do Produto Valor estimado 

01 100 Unid Base  giratória para rele  R$ 13,28 

02 25 Unid Braço de iluminação curto (padrão Elektro) R$ 140,72 

03 25 Unid Braço de iluminação longo (padrão Elektro) R$ 239,41 

04 25 Unid Braço  de iluminação médio (padrão Elektro) R$ 170,59 

05 2000 metros 
Cabo cobre flexivel 2,5 mm 1Kv  (5 metros por 

luminária) 
R$ 6,26 

06 25 Unid Chave de Comando em grupo 2x30A R$ 579,47 

07 382 Unid Lâmpadas Vapor de Sódio 100 watts 220v R$ 40,12 

08 25 Unid Lâmpadas  Vapor de Sódio 150 watts 220v R$ 44,74 

09 56 Unid Lâmpadas Vapor de Sódio 250 watts 220v R$ 47,69 

10 336 Unid Lâmpadas Vapor de Sódio 70 watts 220v R$ 35,81 

11 25 Unid 
Luminária integrada para lâmpada de 

150/250W (c/ base sem reator) 
R$ 544,62 
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12 25 Unid 
Luminária integrada para lâmpada de 70/100W 

(c/ base sem reator) 
R$ 473,36 

13 150 Unid Porta Lâmpada porcelana E27 R$ 6,12 

14 150 Unid Porta Lâmpada porcelana E40 R$ 19,58 

15 100 Unid Reator Vapor de Sódio 100W 220v Externo R$ 110,16 

16 100 Unid Reator Vapor de Sódio 100W 220v Interno R$ 109,33 

17 20 Unid Reator Vapor de Sódio 150W 220v Externo R$ 124,83 

18 20 Unid Reator Vapor de Sódio 150W 220v Interno R$ 119,77 

19 25 Unid Reator Vapor de Sódio 250W 220v Externo R$ 148,75 

20 25 Unid Reator Vapor de Sódio 250W 220v Interno R$ 138,82 

21 100 Unid Reator Vapor de Sódio 70W 220v Externo R$ 105,20 

22 100 Unid Reator Vapor de Sódio 70W 220v Interno R$ 102,89 

23 250 Unid Rele fotoelétrico NA 105/305 V R$ 37,09 

24 100 Unid Rele fotoelétrico NF 105/305V R$ 32,96 

25 100 Serv 
Serviço de elaboração e aprovação de projeto 

novos pontos de Iluminação pública 
R$ 200,00 

26 1500 Serv 

Serviço de Manutenção com fornecimento de 

equipamentos e mão de obra do ponto, 

independente da localização (zona urbana ou 

rural). 

R$ 216,33 
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ANEXO II 

 

PLANILHA DE REFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 

 

Item Quant Unid 
Descrição  do Produto Valor 

Unitário 

Valor total 

01 100 Unid Base  giratória para rele    

02 25 Unid Braço de iluminação curto (padrão Elektro)   

03 25 Unid Braço de iluminação longo (padrão Elektro)   

04 25 Unid Braço  de iluminação médio (padrão Elektro)   

05 2000 metros 
Cabo cobre flexivel 2,5 mm 1Kv  (5 metros por 

luminária) 

  

06 25 Unid Chave de Comando em grupo 2x30A   

07 382 Unid Lâmpadas Vapor de Sódio 100 watts 220v   

08 25 Unid Lâmpadas  Vapor de Sódio 150 watts 220v   

09 56 Unid Lâmpadas Vapor de Sódio 250 watts 220v   

10 336 Unid Lâmpadas Vapor de Sódio 70 watts 220v   

11 25 Unid 
Luminária integrada para lâmpada de 150/250W (c/ base 

sem reator) 

  

12 25 Unid 
Luminária integrada para lâmpada de 70/100W (c/ base 

sem reator) 

  

13 150 Unid Porta Lâmpada porcelana E27   

14 150 Unid Porta Lâmpada porcelana E40   

15 100 Unid Reator Vapor de Sódio 100W 220v Externo   

16 100 Unid Reator Vapor de Sódio 100W 220v Interno   

17 20 Unid Reator Vapor de Sódio 150W 220v Externo   

18 20 Unid Reator Vapor de Sódio 150W 220v Interno   

19 25 Unid Reator Vapor de Sódio 250W 220v Externo   

20 25 Unid Reator Vapor de Sódio 250W 220v Interno   

21 100 Unid Reator Vapor de Sódio 70W 220v Externo   

22 100 Unid Reator Vapor de Sódio 70W 220v Interno   

23 250 Unid Rele fotoelétrico NA 105/305 V   

24 100 Unid Rele fotoelétrico NF 105/305V   

25 100 Serv 
Serviço de elaboração e aprovação de projeto novos 

pontos de Iluminação pública 

  

26 1500 Serv 

Serviço de Manutenção com fornecimento de 

equipamentos e mão de obra do ponto, independente da 

localização (zona urbana ou rural). 

  

Valor global R$ .............. 

Indicar validade da proposta, sendo que é a exigida o mínimo de 60 (sessenta) dias; 

assinatura do representante legal da empresa. 

Deverão ser computados nos preços, todos os custos de transportes, leis sociais, taxas, impostos, 

tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto que será entregue ao Município livre 

e desembaraçado de qualquer ônus, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 

responsabilidade da empresa contratada 



Prefeitura do Município de Apiaí 
Estado de São Paulo 

 

 
CNPJ 46.634.242/0001-38 

Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiaí, São Paulo, CEP 18.320-000. 

Fones: (15) 3552-8800 Fax: (15) 3552-8830 

www.apiai.sp.gov.br 

 

 

28 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

“PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIAL” 

 

 

 

OUTORGANTE: ......................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº ..................., com sede na Rua ..........................................., nº .........., bairro ...................., 

na cidade de .................................., Estado de ..........................., neste ato representada pelo(a) 

.................. (sócio/diretor), Sr. (a) .................., .................. (nacionalidade), ..................... (estado 

civil), ................. (profissão), portador(a) do RG nº ................. e do CPF nº ......................, 

residente e domiciliado na Rua ....................., nº ......., na cidade de ......................, Estado de 

.........................., ---------- 

 

OUTORGADO(S): Sr. (a) ......................., .................... (nacionalidade), .................. (estado civil), 

.................. (profissão), portador(a) do RG nº ....................... e do CPF nº ................, residente e 

domiciliado na Rua .................., nº ......, bairro ......................., na cidade de ......................, Estado 

de ........................; ---------- 

 

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento 

licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2022, da 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ , podendo para tanto prestar esclarecimentos, assinar 

atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quando 

à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

 

.................., ......  de .................. de 2022. 

 

 

................................... 

Outorgante 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

.................................,.......................................................inscrito no CNPJ n° 

..........................................., 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 

inciso 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, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ  E ........................... 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ , inscrita no CNPJ Nº 46.634.242/0001-38 com sede 

na Ladeira Manoel Augusto nº 92 – Centro – Apiaí/SP doravante denominada CONTRATANTE, 

neste ato representada pelo Prefeito, Sr. .............., RG nº ............., CPF nº ................., e a empresa 

................., inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante 

denominada CONTRATADA, representada neste ato por ..............................................., portador da 

carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................,  firmam o presente termo de contrato, 

doravante denominado Processo, concernente à Licitação nº XX/2022, na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em 

harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram 

conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

I - Contratação de Empresa Especializada para serviços de manutenção do ativo de iluminação 

pública do Município de Apiaí, de acordo com os Anexos do Edital do Processo de Licitação, 

modalidade Tomada de Preços que integram este termo, independentemente de transcrição, para 

todos os fins e efeitos legais.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA DA EXECUÇÃO 

I – A execução dos serviços dar-se-á a partir da assinatura do contrato no prazo e condições 

estabelecidos no Edital e seus anexos e com as ordens de serviços conforme necessidade. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

I – O valor global deste contrato é de R$ ........ (....),  conforme proposta da Contratada constante nos 

autos do Processo. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA  

I – Os recursos para cobrir a despesa desta licitação correrão da dotação orçamentária Unid. Orç. 02 

05 – Unid. Ex. 02 05 01 – Func. Programática 15 452 0005 2010 – Categoria 3 3 90 39 – Descrição 

1.100 – Próprio. 

 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

I – Em até 15 (quinze) dias após medição contemplando os serviços executados, devidamente 

atestado pelo responsável, e Nota Fiscal correspondente aos serviços executados. 

 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO 

I – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado conforme previsto no art 57 da Lei 8666/93. 
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CLAUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE  

I – Havendo a prorrogação de prazo após 12 (doze) meses, o valor inicial atualizado do contrato 

poderá ser reajustado de acordo com os índices oficiais, utilizando o mais vantajoso para 

administração pública, sendo: IPCA, INPC, IGP-DI, IGP-M. 

 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I – São obrigações da Contratada além daquelas estabelecidas no Anexo I do Edital da referida 

Tomada de Preços: 

a) Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários que por ventura sejam por ele contratados 

para a realização dos serviços, bem como será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciário, comercial e fiscal, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para 

garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, 

quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

b) Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da Contratada intentarem reclamações 

trabalhistas contra a Contratante. 

c) Obriga-se pela seleção, treinamento, habilitação, registro profissional de pessoal necessário, 

bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais, e 

Previdenciárias. 

d) Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente contrato. 

e) Manter na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

representante, integralmente, em todos os seus atos. 

f) Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de 

mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND), FGTS e Prova de inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 

(CNDT). 

g) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 

h) Os veículos a serem utilizados pela contratada poderão ser substituídos, desde que 

devidamente demonstrado que sua capacidade seja igual ou superior e obedecendo tais exigências 

constantes no processo licitatório, devendo haver um aditamento contratual, com apresentação de 

todos os documentos atinentes ao veículo e exigidos anteriormente para a confecção do contrato. 

i) Na hipótese do veículo destinado a execução do serviço ficar impossibilitado de fazê-lo, 

deverá à contratada substituí-lo por um veículo reserva, contanto que tenha também as especificações 

exigidas neste certame, e imediatamente, a tempo de realizar os serviços, sob aplicação de 

penalidade, substituição esta condicionada à anuência da Contratante.  

j) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer 

alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato de prestação de 

serviços, bem como apresentar documentos comprobatórios; 

k) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da 

CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

 

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

I - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 

86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 



Prefeitura do Município de Apiaí 
Estado de São Paulo 

 

 
CNPJ 46.634.242/0001-38 

Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiaí, São Paulo, CEP 18.320-000. 

Fones: (15) 3552-8800 Fax: (15) 3552-8830 

www.apiai.sp.gov.br 

 

 

32 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 

b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 

de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ , por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 

inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

1º § – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma 

isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos 

que tenha em face da Contratante. 

2º § – Ocorrendo atraso na execução por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 

1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação mensal, constituindo-se a mora 

independentemente de notificação ou interpelação. 

3º § – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não 

elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  

I – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei 

e no Edital.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.  

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES  

I – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos 

que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.  

1º § – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinado. 

2º § - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na licitação.  

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

I – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 

despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 

I – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante 

providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial Local, para ocorrer no prazo de vinte 

dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.  
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

I – O Foro do contrato será o da Comarca de Apiaí/SP., excluído qualquer outro. Para firmeza e 

validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido 

e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

 

Apiaí, ....... de ............... de  2022. 

 

 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 
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ANEXO VI 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

que a empresa _____________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 

____________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços n° ____/2022, realizado pela 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ  – SP. 

 

 

DECLARO, igualmente, que a licitante não encontra-se nas situações de impedimento constante do 

art. 3°, § 4°, da Lei citada. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do representante 

Nome do representante 

RG n° _________ 

                                                      

 

 


