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TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, visando atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Ipixuna do Pará. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os 
requisitos e especificações, para contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA; 
2.2. Salienta-se que a rede de iluminação pública de Ipixuna do Pará 
contempla 4.445 pontos de iluminação distribuídos entre a sede do município, 
seus distritos e zona rural os quais necessitam de reparos. 
2.3. Tal projeto prevê a modernização da rede existente de forma sustentável 
e eficiente, proporcionando aos moradores uma solução moderna e eficaz,  
2.4. A contratação para o projeto de iluminação pública prevê a substituição 
das luminárias de vapor metálico e sódio para o sistema com lâmpadas de LEDs, 
pois, as mesmas trazem conforto visual e maior nitidez para os usuários 
de iluminação pública. Essa tecnologia tem facho de luz mais direcionado e 
apresenta maior índice de reprodução de cores, de até 90% para o LED e pouco 
mais de 20% para a de vapor de sódio; 
2.5. As lâmpadas de vapor metálico, de sódio e de mercúrio emitem radiação 
infravermelha e ultravioleta, atraindo insetos, agredindo a pele das pessoas e 
desperdiçando energia como calor, o que torna o ambiente desconfortável para 
os usuários, dessa forma, faz-se necessário investimentos para a melhoria da 
vida dos munícipes; 

3. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO 
 

Descrição: Quant Unidade 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 

P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 98W A 137W 

260 UNIDADE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED 

P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138W A 180W 
360 UNIDADE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED 

P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181W A 239W 

160 UNIDADE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

Especificação: EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO; COMPRIMENTO 

DE 1,50M; PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 

260 UNIDADE 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

Especificação: Material: abs; Peso: Aprox. 200g / 7,1 onças; 

tamanho do produto: Aprox. 7.5x7.5x12cm / 3.0x3.0x4.7in; Tensão 

de Trabalho: 105 -305V; Corrente de Trabalho: 16A; Atraso de 

tempo:- 1150 Segundos; Temperatura de Trabalh-2o0: - + 

1.200 UNIDADE 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 

450/750V 

Especificação: Seção Nominal(mm²): 2,50; Classe Encordoamento do 

Condutor: C4 ou C 5; Temperatura de Trabalho(°C): 70°. Tensão de 

Trabalho(V): 450/750V Peso Líquido (Kg/100m): 3,00 

12.800 METRO 

 

4. EXECUÇÃO DO CONTRATO E SERVIÇOS E NOTA FISCAL DE 

PRODUTOS 

4.1.  A empresa contratada deverá fornecer os serviços de acordo com as 

necessidades da Secretaria de Obras, sempre em perfeito estado, no local 

solicitado; 

4.2. Os serviços deverão ser efetuados em até 24 (vinte e quatro) horas. 

4.3. O (s) serviços (is) será (ão) aceito (s), da seguinte forma; 

4.4. Utilizando luminárias com tecnologia de LEDs 

4.5. Não serão aceitos material que não atendam as especificações técnicas 

especificadas, onde a Contratada deve deverá apresentar fiscalização de 

conferencia antes da sua instalação; 

4.6. As luminárias deverão ser aprovadas pela fiscalização ou laboratório 

desta DIP/SMOV antes de sua instalação. A luminária LED deverá possuir os 

seguintes requisitos: 

4.7. Atender aos mesmos requisitos das luminárias convencionais já estaladas 

pela DIP/SMOV, tais como testes de vibração, carregamentos horizontal e 

vertical, força dos ventos e grau de proteção. Os requisitos são especificados 

para garantir a segurança, durabilidade dos componentes e facilidades de 

manutenção; 

4.8. Possuir conjunto com driver, módulo, placa de LEDs, com vidro 

temperado, corpo, fusíveis de proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos, 

compatível com a potência do ponto de iluminação e demais componentes. 

4.9. Todas as fases de alimentação do ponto de iluminação deverão possuir 

proteção elétrica com fusíveis fornecidos pelo fabricante; 

4.10. Para comprovar o limite de 15% de depreciação do fluxo luminoso, a 

DIP/SMOV, a seu critério poderá realizar ensaios em campo, por amostragem, 

em luminárias instaladas. 

4.11. A Contratada deverá entregar copia da nota fiscal da compra do material 

à fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, constando, no campo de 

observação da nota, a informação por parte do fabricante, de que a garantia 

mínima de 10 anos, se aplica à Secretaria de Obras em caso de troca por defeito 

em algum componente do conjunto com tecnologia de LED. 

4.12. Todas as instalações elétricas, serviços e materiais a serem utilizados 

deverão obedecer às disposições regulamentos e padronizações da NBR 5410, 

NBR 6323, NBR 6123, IESNA (Luminárias LEDs), ANATEL, NR-10 e demais 

normas vigentes. 
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4.13. A contratada deverá apresentar registros fotográficos e localizações por 

coordenadas geográficas de todas a luminárias trocadas para fins de emissão 

dos boletins de medição. 

5. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

5.1. O contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 

2021. 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Objeto e atraso de execução ou 

qualquer inadimplência contratual, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades: 

a) Advertência;  

b) Multas penitenciais;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, por prazo não superior a 02 (dois) anos, à critério 

da Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA; 

d) A liberação da empresa ou profissional da penalidade supra será concedida 

sempre que esta ressarcir à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na letra 

anterior.  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

na letra anterior.  

6.2. As multas serão aplicadas para os seguintes casos e nos seguintes 

percentuais, sobre valor global adjudicado:  

a) De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, após o quinto dia, até o trigésimo 

quinto dia de atraso, sobre valor global adjudicado, atualizado na forma da lei, 

quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação 

assumida.  

b) De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre valor global adjudicado, atualizado 

na forma da lei, no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.  

6.3. Quando as multas atingirem o limite de 10% (dez por cento) do valor global 

adjudicado a Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA poderá promover a rescisão 

parcial ou total do contrato.  
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6.4. As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do subitem 6.1 poderão ser 

aplicadas juntamente com a da letra "b", facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

6.5. O Contratado será responsabilizado pelos prejuízos que comprovadamente 

acarretar à Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA, em decorrência de dolo ou culpa, 

arcando com a indenização correspondente, da forma como se apurar em 

processo administrativo, assegurado em qualquer caso, direito de defesa.  

7. LOCAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: 

7.1. Os serviços que forem empenhados para serem efetuados pela empresa 

vencedora do processo licitatório deverão ser desenvolvidos no município de 

Ipixuna do Pará, de acordo com o direcionamento da Secretaria de Obras, 

localizada na Avenida Presidente Vargas, com Trav. Rui Barbosa, S/N, Centro. 

CEP- 68637-000; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer serviços a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência; 

8.2. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do 

Contrato; 

8.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.4. Promover os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 

aceitas pela boa técnica; 

8.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

8.6. Responder integralmente pelos danos causados ao patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Ipixuna/PA em decorrência de ação ou omissão de seus 

empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela 

CONTRATANTE; 

8.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de 

seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força da lei; 
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8.8. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência; 

8.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação deste processo licitatório; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de servidor especialmente designado;  

9.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;  

9.3. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.   DO PAGAMENTO  
10.1 O pagamento será efetuado pela Contratante mediante análise e 

observação dos serviços efetuados pela contratada, através de 
apresentação de relatórios e medições. 

10.2 As medições dos serviços serão concluídas pela Fiscalização sempre no 
último dia útil do mês de execução dos serviços. 

10.3 Os valores por itens são os constantes da Planilha de Quantidades e 
Preços e as medições se darão conforme abaixo:  

10.4 Pelo material utilizado nos reparos na iluminação pública de acordo com 
os valores licitados. 

10.5 Pelos serviços de execução de melhorias e de modernizações, conforme 
o valor correspondente ao preço unitário da Planilha de Quantidades e 
Preços do Contrato. 

10.6 Quando a empresa Contratada for solicitada para executar serviço de 
manutenção em lâmpadas de LED, o serviço será medido como 
fornecimento de hora técnica, ficará também responsável pelo acionamento 
do seguro quando a luminária de LED apresentar defeito e estiver dentro da 
garantia, sendo responsável por retirar, despachar ao fabricante e instalar 
novamente, cobrando pelo serviço somente a hora técnica. Caso a luminária 
em LED apresente problemas por vandalismo ou fenômenos naturais, a 
contratada deverá imediatamente informar a Secretaria de Obras para que 
seja tomada providências legais. 

10.7 Durante o período em que a empresa estiver realizando o inventário, o 
serviço de manutenção em iluminação pública será feito e atestado pelo 
fiscal anotando os endereços dos pontos de forma a serem cadastrados e 
lançados os referidos materiais após o término do 
levantamento/mapeamento da iluminação pública; 

11. DO FISCAL DO CONTRATO 
11.1. O fiscal do contrato será um funcionário designado pela Contratante, para 
acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos mediante 
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atesto na nota fiscal/fatura, sendo esta condição indispensável a que se 
processe o pagamento.  
 
 

Ipixuna/PA, 17 de Maio de 2021. 
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