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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  

 

CONCORRÊNCIA N° 013/2021 – 1ª ALTERAÇÃO 

 

 

Denominação:  

 

CNPJ/CPF n°:  

 

Endereço:  

 

E-mail:  

 

Cidade:        Estado:  

 

Telefone:   

   

     

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ________________, de ______________ de 2022.  

 

  __________________________ 

Assinatura  

 

Senhora Licitante,  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Contratos, 

preferencialmente pelo e-mail: renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br . 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade da 

comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2021 – 1ª ALTERAÇÃO  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

 

Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

Interessada: Secretaria de Obras e Serviços  

 

O MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno estabelecida na Rua 

Alfredo Bueno, nº 1.235, Centro, Jaguariúna, SP, CEP 13.910-027, Telefone (19) 3867-9780, 3867-

9801, 3867-9707, www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, inscrita no CNPJ sob nº 46.410.866/0001-71, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, nos termos da Lei 8.666/93 e da Lei 

Complementar 123/06, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA – Tipo MENOR PREÇO 

POR LOTE, conforme Contrato de Financiamento nº 0529.795-19 - FINISA, para contratação do 

descrito em cláusula 1.1 – DO OBJETO, observadas as condições deste Edital. 

 

Regime de execução: empreitada integral. 

 

1.0 DO OBJETO  

1.1 Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária; implantação 

e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação Pública) 

com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 0526.795-19 

- FINISA, conforme Memoriais Descritivos, Memoriais Técnicos Descritivos e demais Anexos e 

disposições contidas no presente Edital. 

 

1.2 Todos os serviços executados, bem como todo material, mão de obra e equipamentos necessários 

serão de responsabilidade da licitante vencedora. 

 

1.3 Os serviços e materiais necessários para execução do objeto estão descritos nos Memoriais 

Descritivos e Memoriais Técnicos Descritivos constantes dos Anexos deste Edital. Segue abaixo relação 

sucinta dos locais e serviços a serem executados: 

 

LOTE LOCAIS SERVIÇOS 

CONTEMPLADOS 

NÚMERO DE 

PONTOS DE IP 

1 

Região Central; 

Avenida Pacífico Moneda; 

Rua Maranhão; 

Parque dos Lagos (interno); 

Parque dos Lagos (entorno). 

Remoção das luminárias vapor de 

sódio e dispositivos existentes, e 

instalação de luminárias de 

tecnologia LED e dispositivos 

necessários conforme Memorial 

Descritivo 

800 pontos 

2 

Estrada Alberto Macedo 

Junior – JGR 354; 

Estrada do Bruno; 

Estrada JGR 221 – Amadeu 

Bruno. 

- Execução da ampliação da rede 

de distribuição de energia elétrica 

primária e secundária; 

- Remoção das luminárias vapor de 

sódio e dispositivos existentes; 

- Instalação de luminárias de 

tecnologia LED e dispositivos 

necessários; 

- Implantação de novos conjuntos 

de Iluminação Pública com 

tecnologia LED (Todos os serviços 

com mão de obra e materiais 

necessários conforme Memorial 

Descritivo). 

Estrada Alberto Macedo 

Junior – JGR 354 – 163 

pontos; 

 

Estrada do Bruno – 36 

pontos; 

 

Estrada Amadeu Bruno – 

131 pontos. 
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1.4 Os dois lotes serão adjudicados de modo independente um do outro, permitindo que os 

interessados participem da disputa por apenas um deles ou ambos. 

 

2.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

2.1 O objeto deverá ser executado em até 04 (quatro) meses contados da data de emissão da Ordem de 

Serviços pela Secretaria de Obras e Serviços, conforme prioridade de execução a ser definida pela 

Secretaria de Obras e Serviços. 

 

2.1.1 O Contrato terá vigência de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura. 

 

2.1.2 Emitida a Ordem de Serviços (O.S.), a licitante vencedora terá até 10 (dez) dias úteis para iniciar a 

execução do objeto. 

 

2.1.3 A licitante vencedora, recebida a O.S., deverá mobilizar seu pessoal e equipamentos, ajustando com 

a Fiscalização o fluxo do serviço a ser realizado. 

 

2.1.4 Serão nomeados pela Prefeitura profissionais devidamente habilitados para exercerem a 

fiscalização da execução do objeto.  

 

2.2 Para realização dos serviços, considerando a dificuldade em relação ao trânsito local, a licitante 

vencedora deverá apresentar a proposta de horário de realização do serviço, e, caso haja necessidade de 

interrupção de tráfego de veículos, a Secretaria gestora deverá encaminhar para divulgação à população 

através dos canais de comunicação da Prefeitura. 

 

2.3 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos memoriais descritivos, constante em Anexo I 

do Edital e memoriais técnicos descritivos, relatórios luminotécnicos, projetos e demais disposições deste 

instrumento, ficando a critério da Prefeitura impugnar ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que 

não obedeça às especificações aqui delineadas. 

 

2.3.1 A respeito de qualquer não concordância na entrega dos serviços, a Prefeitura ainda poderá, se 

disser respeito à especificação do serviço, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

2.4 Todos os trâmites de circulação (recebimento e entrega) de documentos entre a licitante vencedora e 

a Prefeitura deverão conter as assinaturas do preposto da licitante vencedora e do responsável pela 

Fiscalização. 

 

2.5 Qualquer alteração nas diretrizes estabelecidas nos Memoriais Descritivos e Memoriais Técnicos 

Descritivos, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias no decorrer da execução dos 

serviços, e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser realizada mediante prévia aprovação da 

Secretaria de Obras e Serviços por escrito. 

 

2.6 Compete à Secretaria de Obras e Serviços a realização aleatória de testes e ensaios que comprovem 

os resultados obtidos pela executante, bem como formar juízo quanto à aceitação ou rejeição dos serviços 

prestados. 
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2.6.1 O controle de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Obras e Serviços consiste em conferir o 

material e as vias descritas nos projetos, tanto quanto as luminárias instaladas, quanto o atendimento das 

especificações. 

 

2.6.2 Todas as luminárias deverão estar identificadas de acordo com a NBR 15129:2012. Deverão estar 

gravadas em local visível, externamente ao corpo da luminária, de forma legível e indelével, as 

informações descritas nos memoriais descritivos. 

 

2.6.3 A Prefeitura poderá ainda realizar testes e ensaios que demonstrem as características físicas e 

mecânicas do material empregado, bem como a luminosidade local de acordo com os projetos constantes 

dos Anexos deste Edital.  

 

2.7 A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio 

ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude da realização dos serviços objeto 

deste Edital, bem como da sua manutenção, será atribuível, exclusivamente à licitante vencedora, que 

ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela Prefeitura do Município de Jaguariúna, 

bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham ser 

pleiteadas ou impostas em virtude do eventual acidente que venha ocorrer. 

 

2.8 Caberá à licitante vencedora: 

 

2.8.1 Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança. 

 

2.8.2 Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para 

que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção. 

 

2.8.3 Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da Prefeitura, 

mesmo que resulte tal incumbência em acréscimo de pessoal ou material, mesmo fora do horário normal 

de atendimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

 

2.8.4 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Prefeitura, atendendo prontamente a 

todas as reclamações. 

 

2.8.5 Fornecer à Prefeitura relatório técnico mensal das atividades desenvolvidas no período, sob pena de 

não atesto da fatura; os relatório deverão ser elaborados em meio digital e impressos, com relação dos 

serviços diários e disponibilizá-los mensalmente, conforme orientação da Contratante. 

 

2.8.6 Fornecer todos os equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços solicitados, assumindo 

toda a responsabilidade pelo transporte, carga e descarga e sua respectiva perda, necessário a perfeita 

execução dos serviços. 

 

2.8.7. Para a perfeita execução dos serviços, são necessários no mínimo os seguintes equipamentos, de 

características semelhantes ou superiores: 

- Veículo próprio, padrão caminhonete capacidade 1500 kg, acoplada com escada giratória de 12m e 

caçamba, cones e demais equipamentos de sinalização viária; 

- Equipamentos de proteção individual; 

- Ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços. 
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2.8.8 Manter quadro de pessoal suficiente (no mínimo dois funcionários) para atendimento dos serviços, 

sem interrupção, seja por qualquer motivo, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora, as 

despesas com todos os encargos e obrigações, sociais, trabalhistas e fiscais. 

 

2.8.9 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do município, por dolo, negligência ou 

imprudência de seus empregados. 

 

2.8.10 A licitante vencedora deverá verificar, antes de qualquer instalação de luminárias novas, a 

funcionalidade do reator, do ignitor e da polaridade, através da aplicação do equipamento portátil 

destinado a estes testes. 

 

2.8.11 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do 

objeto do Contrato e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao seu cumprimento, inclusive 

quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar respectivos 

comprovantes quando solicitado pela Contratante. 

 

2.8.12 Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa observância ao estabelecido nas 

instruções, bem como na forma da lei, respeitando as recomendações das normas técnicas brasileiras, das 

normas técnicas da Concessionária e o Código de Obras do Município, assumindo a responsabilidade 

civil por qualquer erro ou imperícia. 

 

2.8.13 Coordenar com o município a execução do objeto do contrato, acatar as determinações da 

fiscalização e prestar informações sempre que solicitado. 

 

2.8.14 Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à execução dos 

serviços. 

 

2.8.15 Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os 

equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho. 

 

2.8.16 Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e 

administrativos. 

 

2.9 Considerando que a maior parte do sistema de iluminação pública está instalada em redes de 

distribuição de energia elétrica da Concessionária, deverá a licitante vencedora obedecer rigorosamente 

às normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica. 

 

2.10 A licitante vencedora se responsabiliza, ainda, pela obtenção de autorização para entrar no sistema 

de distribuição, solicitando com a devida antecedência os desligamentos, quando necessários, e 

respeitando os prazos impostos pela Concessionária. 

 

2.11 Para aceitação dos serviços serão observadas as boas práticas de execução de serviços, atendimento 

às normas técnicas pertinentes, sem prejuízo de orientações adicionais especificadas nas Ordens de 

Serviço. 

 

2.12 As medições serão feitas, apresentadas e aprovadas pela fiscalização, acompanhada de relatório 

identificando os locais onde houve aplicação. Esta será apresentada ao final de cada serviço, descrito nas 

Ordens de Serviço. 
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2.13 Se necessário, a Secretaria de Obras e Serviços e/ou a fiscalização poderá solicitar amostras dos 

materiais que serão fornecidos e utilizados nas substituições das luminárias para inspeção visual e, se o 

caso, encaminhar para laboratório especializado, podendo ser rejeitado caso não atendam às 

especificações exigidas. 

 

2.14 A fim de se garantir e/ou otimizar o conforto luminotécnico atual, a licitante vencedora deverá 

realizar medições dos níveis de iluminância em algumas vias, antes e depois da Ação de Eficiência 

Energética (AEE). Somente após o atestado da qualidade dos serviços e medição poderá ser aprovada. 

 

2.15 É de inteira responsabilidade da licitante vencedora o carregamento do material, transporte e 

descarregamento no local indicado pela Prefeitura. 

 

2.16 Deverá ser mantido um almoxarifado exclusivo para guarda de materiais de IP. 

 

2.16.1 As instalações serão específicas para esses serviços e sua localização deve ser na área geográfica 

do Município de Jaguariúna. 

 

2.16.2 Nesse almoxarifado serão depositados tanto materiais novos quanto aqueles retirados do Sistema 

de IP durante os serviços de remodelação, para posterior envio ao Almoxarifado da Secretaria de Obras e 

Serviços. 

 

2.16.3 As luminárias vapor de sódio, bem com os reatores, retirados dos pontos de iluminação, serão 

devolvidos à Prefeitura de Jaguariúna para uso da manutenção dos demais pontos, e os materiais que não 

tiverem mais condições de uso, serão pela Prefeitura encaminhados à reciclagem. 

 

2.17 A licitante vencedora será responsável por entregar esses materiais devidamente em lotes separados, 

sendo: servíveis e inservíveis. 

 

2.18 O almoxarifado da licitante vencedora deverá estar devidamente equipado para acondicionamento e 

movimentação dos materiais, com prateleiras, pallets, armários, bancada para testes de componentes do 

sistema de iluminação, etc. Além disso, deve dispor de mão de obra para os serviços de movimentação. 

 

2.19 A licitante vencedora será a única responsável por todos os materiais novos ou retirados do Sistema 

de IP, devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. Os materiais retirados dos pontos de 

IP, deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços, localizado na Avenida 

Pacífico Moneda, nº 1.000, bairro Vargeão, nesta. 

 

2.20 No caso de rejeição total ou parcial dos materiais, a licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias 

úteis para providenciar a substituição dos mesmos, sob pena de aplicação de penalidades. 

 

2.21 A licitante vencedora se responsabilizará pelos custos com transporte e demais despesas eventuais, 

que por ventura sobrevier da execução dos serviços. 

 

2.22 Considerando as manutenções realizadas pela Companhia de Distribuição de Energia local, CPFL, 

pode ser que haja implantação e/ou substituição de postes e demais ativos da Concessionária até 

finalização do presente procedimento licitatório e a elaboração do Contrato, motivo pelo qual, o 

quantitativo previsto poderá sofrer alterações. 
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2.22.1 Dessa forma, é oportuno informar que será realizada vistoria técnica anteriormente ao início dos 

serviços e serão considerados os serviços efetivamente realizados/implantados. 

 

2.23 As instalações elétricas deverão seguir nas normas técnicas prescritas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, em especial: 

* Norma 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 

* Norma 5101 – Iluminação Pública 

* Normas de Fornecimento de Energia da Concessionária local – CPFL 

* Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as Normas NR10 e NR35. 

 

2.24 Concluídos os serviços, procederá a Prefeitura, no prazo de até 15 (quinze) dias seguintes ao da 

entrega da comunicação de conclusão, que por escrito e nesse sentido lhe fizer a Licitante vencedora, seu 

exame minucioso e sua medição final a fim de recebe-los provisoriamente, observado o prazo previsto 

na cláusula 2.1. 

 

2.24.1 Após o recebimento provisório dos serviços, a licitante vencedora ficará obrigada a realizar, às 

suas expensas e durante um período de observação de 30 (trinta) dias, os reparos e substituições 

indicados pela Prefeitura. Findo o prazo de observação de 30 (trinta) dias, dentro de 20 (vinte) dias 

seguintes ao da entrega da comunicação de conclusão, procederá a Prefeitura ao exame para recebimento 

definitivo, do qual de lavrará respectivo termo. 

 

3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-á até 

às  09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, no Departamento de Protocolo e Arquivo, localizado na 

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro, no Município de Jaguariúna. 

 

3.1  DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-á na sala 

de sessão pública do Departamento de Licitações e Contratos, localizado no mesmo endereço indicado no 

Campo 3.0, às 09:30 horas do dia 10 de fevereiro de 2022. 

 

4.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas desta Concorrência ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Nº 02.12.01.15.452.0024.1316.4.4.90.51.00 do exercício de 2022. 

   

5.0 DA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas brasileiras ou estrangeiras em 

funcionamento no Brasil que atendam a todas as condições exigidas para habilitação, que satisfaçam às 

exigências concernentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-

financeira, em conformidade com o prescrito neste Edital, e que exerçam atividades relacionadas com o 

objeto desta licitação. 

 

5.2. Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 

 

5.3. Não será permitida a participação de empresa em regime de consórcio. 
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5.4. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, sem a 

prévia e expressa anuência da Prefeitura. 

 

5.5. Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto desta licitação. 

 

5.6. Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta licitação, 

mediante apresentação de procuração por instrumento público ou particular ou carta-credencial, 

conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste procedimento licitatório, inclusive 

para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou renunciar ao direito de interposição de recursos e 

 

 para todos os demais atos necessários. Caso seja titular da empresa, deverá portar documento que 

comprove sua capacidade de representar a mesma. 

 

5.7 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar 

e responder pela mesma no transcurso do certame. 

 

5.8. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

 

5.9 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo e deverá ser 

entregue em separado por ocasião da primeira sessão, no local, data e horário designados no preâmbulo 

deste edital. 

 

6.0 DO EDITAL DE LICITAÇÃO: 

6.1. No ato do conhecimento do Edital de Licitação, deverá o interessado verificar seu conteúdo. 

 

6.2 O interessado deverá examinar cuidadosamente o Edital e seus anexos, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do cumprimento do 

contrato. 

 

6.2.1 Fica assegurado o direito de impugnação, conforme previsto nas cláusula 14.11 e 14.12. 

 

6.3. Não serão admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 

6.4. Fica reservado à licitadora o direito de efetuar diligências em qualquer fase da licitação para verificar 

a autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas na proposta, bem como 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação exigida neste Edital. 

 

6.5. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 

 

ANEXO I – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição BDI, Memorial 

Descritivo – Lote I, Memorial Descritivo – Lote II, Memoriais Técnicos Descritivos (disponíveis em 

www.jaguariuna.sp.gov.br e em mídia), Relatórios Luminotécnicos (disponíveis em 

www.jaguariuna.sp.gov.br e em mídia) e Projetos (disponíveis em www.jaguariuna.sp.gov.br e em 

mídia); 

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento; 
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ANEXO V– Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003 de 23 de Setembro e 

2010; 

ANEXO VIII – Minuta de Contrato; 

ANEXO IX – Termo de Ciência e Notificação; 

ANEXO X – Modelo de Ordem de Início de Serviço; 

ANEXO XI – Termo de Recebimento Provisório; 

ANEXO XII – Termo de Recebimento Definitivo; 

 

7.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços, deverão ser entregues 

lacrados na data, horário e local mencionados no Campo 3.0 deste Edital, separadamente, tendo na parte 

externa e frontal dos envelopes os seguintes dizeres:  

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:_______________________ 

Nº CNPJ:___________________ 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: ____________________ 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2021 
 

ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO;  

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS; 

 

7.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos relacionados 

nas cláusulas 7.4 a 7.10.1, os quais poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente. 

Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica vinculada a 

apresentação do respectivo original para conferência. 

 

7.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de omissão desse prazo, 

serão aceitas as que foram emitidas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data determinada para a 

abertura dos envelopes, prazo que não se aplica aos documentos previstos nas cláusulas 7.4.2.1. e 7.4.2.2. 

 

7.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO: 

7.4.1 DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

7.4.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

7.4.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 

alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades 

empresárias, nelas incluída a EIRELI e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

 

7.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro civil das pessoas jurídicas, no caso de 

sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
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7.4.1.4 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. 

 

7.4.2 DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 

 

7.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

relativo à sede (matriz) ou domicílio (filial) do proponente. 

 

7.4.2.2 Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, este último, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente aos seus ramos de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

 

7.4.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais, a Dívida Ativa da 

União e à Seguridade Social, que deverá ser comprovada através da apresentação de certidão expedida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN). 

 

7.4.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada pela 

apresentação de Certidão expedida pelo órgão competente, ou através de sistema eletrônico, ficando sua 

aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet. 

 

7.4.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da proponente através de Certidão de 

Débitos Mobiliários, abrangendo. 

 

7.4.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

7.4.2.7 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação regular no 

cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.5 As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa. 

 

7.5.1 Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 

mandado de segurança, ou liminar ou tutela provisória em outros tipos de ações judiciais, ou 

parcelamento. 

 

7.6 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 
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7.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedora, prorrogáveis por igual período, a 

critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

7.6.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.6.1, implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, 

em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. 

 

7.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.7.1 A licitante vencedora deverá manter responsável técnico devidamente habilitado e 

capacitado, com registro válido em seu conselho de classe, que acompanhará as equipes de 

instalação elétrica durante a execução do trabalho. Este técnico será responsável por coordenar, 

supervisionar e orientar as equipes quanto a correta instalação das luminárias públicas e demais 

equipamentos/materiais, para o atendimento do projeto luminotécnico recebido, devendo dirigir 

tecnicamente todos os serviços, executando-os com rigorosa observância estabelecidas nas 

 

 instruções, bem como na forma da lei, seguir as normas técnicas brasileiras pertinentes, as 

orientações, especificações e normas técnicas da Concessionária de Energia e o Código de Obras do 

Município, assumindo total responsabilidade por qualquer erro, omissão ou imperícia. 

 

7.7.2 Deverá apresentar Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) 

no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), em plena validade; 

 

7.7.3 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, necessariamente em nome do 

licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, registrado ou 

não na entidade competente – Sistema CONFEA/CREA, comprovando a execução de serviços de 

características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior às de maior relevância do 

objeto. 

 

7.7.3.1 Relação dos serviços de maior relevância do objeto, que correspondem a 50% (cinquenta por 

cento) do total dos serviços estimados para execução: 

 
Lote I – Instalação de conjunto de 

Iluminação Pública (material e mão de obra) 

  

400 UND 

Lote II – Execução da ampliação da rede de 
distribuição de energia elétrica primária e 

secundária 

 

150 UND 

 

7.7.4 Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação, fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome de 

profissional(ais) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, registrado na entidade competente – 

Sistema CONFEA/CREA, ou não, comprovando a execução de serviços de características e 

complexidade, técnica e operacional similar ou superior às seguintes: 
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Lote I – Instalação de conjunto de Iluminação Pública (material e mão de obra)  
 

Lote II – Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária 

 

 

7.7.4.1 O(s) profissional(is) de que trata o item acima deverá(ão) fazer parte do quadro da empresa 

licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de: cópia da ficha de registro de 

empregado; ou cópia da carteira de trabalho; ou contrato social e última alteração, caso o responsável 

técnico seja sócio da empresa; ou contrato de prestação de serviço autônomo. 

 

7.8 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.8.1 De forma a comprovar qualificação econômico-financeira satisfatória, as empresas deverão 

apresentar Certidão Negativa de Falência, de Concordata, de Recuperação Judicial e Extrajudicial 

expedida pelo cartório distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias que 

antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver definido. 

 

7.8.2 Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante 

de homologação/deferimento pelo Juízo competente ao Plano de Recuperação Judicial/Extrajudicial em 

pleno vigor. 

 

7.8.3 Será admitida certidão emitida eletronicamente. 

 

7.8.4 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível e 

apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 

encerrado há mais de 03 (três) meses, nos seguintes termos: 

 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas): publicados em Diário Oficial ou 

em jornais de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou no Cartório de Registro, conforme o caso; 

 

b) Sociedades limitadas: fotocópia e demonstrações contábeis, devidamente registradas ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou no Cartório de Registro, 

conforme o caso, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente 

autenticados; 

 
c) Sociedades criadas no exercício em curso ou com criação em período anterior ao limite exigido 

para registro legal do balanço: fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou no Cartório de Registro, 

conforme o caso; 

 
d) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto do 

Microempreendedor Individual, Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte e 

Cooperativas), fotocópia do balanço e demonstrações contábeis, devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou no Cartório de Registro, 

conforme o caso, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente 

autenticados; 
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e) Empresas optantes ou obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), parte integrante do 

SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), devem apresentar o Balanço nos termos do 

Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de 

dezembro de 2015, Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, alterações destes e demais 

legislações vigentes, sendo o balanço e demonstrações contábeis com os respectivos Termos de 

Abertura e Encerramento e Recibo de entrega com o devido código de autenticação para que seja 

possível verificar a autenticidade das informações apresentadas. 

 
 

7.8.5 Apresentação dos índices de liquidez da licitante, para comprovação de sua boa situação financeira, 

calculados a partir do balanço patrimonial do último exercício social, admitida a atualização de seus 

valores por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, que deverá atender ou superar os índices a seguir expostos, sob pena de inabilitação: 

 

ILC = Ativo Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo ≥ 1,00 

Passível Circulante + Exigível a longo prazo 

IEG = Passivo Circulante + Exigível a longo prazo ≤ 0,50 

Ativo Total 

 

Onde 

“≥” maior ou igual e “≤” menor ou igual. 

Sendo: 

 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

IEG = Índice de Endividamento Geral 

 

7.8.5.1 As empresas que não atenderem ou apresentarem qualquer dos índices referidos no subitem 

anterior, deverão comprovar Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de pelo menos 10% (dez por 

cento) do valor total estimado desta licitação. 

 

7.8.5.2 As empresas que comprovarem a qualificação econômico-financeira de que trata o item anterior 

através de capital social mínimo, estão desobrigadas de apresentar balanço patrimonial e o cálculo dos 

índices. 

 

7.8.5.2.1 Se apresentarem este será analisado e considerado. 

 

7.9 OUTROS DOCUMENTOS: 

7.9.1 Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas da lei, de que atende ao disposto no art. 7º, 

inc. XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo em Anexo V; 

 

7.9.2 Declaração de fato superveniente, nos moldes do Anexo VI deste Edital; 

 

7.9.3 Declaração de que conhece a Lei Municipal 2003/10, nos moldes do Anexo VII deste Edital. 
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7.9.4 Declaração, sob as penas das leis de que nenhum dos sócios da licitante é servidor/empregado do 

Município de Jaguariúna. 

 

7.10. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

7.10.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência 

prevista na Lei Complementar n. 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 

Anexo III, deste Edital. 

 

7.10.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, entretanto a 

mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Peque no Porte. 

 

7.10.3 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar no Envelope nº 

01 – Documentação para Habilitação todos os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, 

ainda que com restrições, todavia, apresentada a declaração constante do item acima, eventual restrição 

poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do 

contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

7.11 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.11.1 A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, 

sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, na forma prevista no Anexo II. Suas folhas devem 

estar rubricadas e a última datada e assinada pelo seu representante legal, devendo constar: 

 

 

a) Nome da licitante, endereço, número de telefone e e-mail, CEP e número do CNPJ; 

 

a.1) Preço global dos serviços, expresso em números e por extenso, em moeda corrente nacional, com no 

máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais); 

 

a.2) Planilha Orçamentária, em conformidade com os elementos técnicos e com seus quantitativos, 

exatamente iguais e na mesma ordem em que se apresentam os itens na Planilha Orçamentária (Anexo I), 

contendo os valores unitários e totais de cada item; 

 

a.3) O BDI apresentado pela Prefeitura e utilizado para a elaboração da planilha orçamentária (ANEXO 

I) é apenas referencial, devendo a licitante apresentar BDI próprio, com a respectiva decomposição 

dos seus itens, respeitando os limites previstos no Acórdão 2.622/2.013 do TCU; 

 

a.4) Cronograma Físico-Financeiro, rubricado e assinado pelo engenheiro/arquiteto responsável pela 

obra, compatível com o Cronograma de Execução apresentado pela Prefeitura (Anexo I); 

 

b) Os valores unitários e totais não poderão exceder aos da planilha indicada pela Prefeitura neste 

Edital. 

 

c) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome, endereço completo, profissão, 

cargo, e-mail, RG, CPF, telefone) que irá assinar o Contrato, caso seja vencedora da licitação. 

 

d) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da licitação.  
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e) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente examinou 

criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração de proposta voltada a 

execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. 

  

f) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, 

sociais, fiscais e previdenciários, alimentação, uniformes, EPIs (equipamentos de proteção individual), 

EPCs (equipamentos de proteção coletiva), seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração, 

equipamentos necessários e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita 

execução do objeto. 

 

g) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais, sendo o valor 

global escrito em algarismos e por extenso. 

 

g.1) Em caso de divergência, prevalecerá o valor escrito por extenso. 

 
8.0 DO PROCEDIMENTO: DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS  

8.1 ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 

 

8.1.1 Os envelopes nº 01 (habilitação) serão abertos na sala de sessões da Prefeitura Municipal, situada 

na Rua Alfredo Bueno, nº 1235 – Centro – Jaguariúna/SP, no dia e horário indicados no preâmbulo deste 

Edital, impreterivelmente. 

  

8.1.1.1 As proponentes que desejarem participar dos trabalhos da presente licitação deverão credenciar 

representantes conforme descrito no Item 5 deste Edital.  

 

8.1.1.2 Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só terão direito a usar da 

palavra, a rubricar documentos, a consignar recursos e a firmar a Ata os representantes devidamente 

credenciados pelas proponentes, no máximo 01 (um) por licitante. 

 

8.1.1.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma licitante. 

 

8.1.2 Os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços) serão rubricados pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes e credenciados. 

 

8.1.3 O envelope nº 01 (habilitação) será aberto pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 

todas as folhas serão rubricadas por este e pelos membros da Comissão e representantes credenciados 

presentes das licitantes. 

 

8.1.4 Todos os documentos, após rubricados, poderão ser examinados pelos representantes das licitantes 

presentes e credenciados, sendo registradas, em ata assinada, as impugnações, soluções e manifestações 

de concordância para o prosseguimento do processo licitatório. 

 

8.1.5 A seguir, a Comissão Permanente de Licitação poderá deliberar a respeito do julgamento dos 

documentos de habilitação ou suspender referida sessão para que possa examinar cuidadosamente os 

documentos apresentados. 
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8.1.6 O prazo e hipóteses para recurso são os previstos na Lei 8.666/93, apresentados em conformidade 

com a cláusula 9.1.1. 

 

8.1.7 As decisões da primeira fase e dos eventuais recursos e a abertura ou não dos envelopes nº 02 – 

PROPOSTA DE PREÇOS serão comunicadas a todas as proponentes, mediante publicação na forma da 

Lei, ou na sessão, se for o caso. 

 

8.1.8 As licitantes que, por qualquer motivo, deixarem de apresentar ou que apresentarem em desacordo 

documentos exigidos neste Edital, serão inabilitadas, recebendo de volta o envelope nº 02, referente à 

Proposta de Preços, fazendo-se constar da ata a ser elaborada tal ocorrência. Caso a licitante inabilitada, 

após a decisão da primeira fase, exerça o seu direito de petição ou recurso, seu envelope só poderá ser 

devolvido, se for o caso, após o decurso do prazo legal. 

 

8.1.9 Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de habilitação, referidos envelopes 

ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias, contados do encerramento da licitação – após 

transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua 

desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos. 

 

8.1.10 Estarão habilitadas as licitantes que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus 

anexos, relativas à primeira fase do certame. 

 

8.1.11 A Comissão Permanente de Licitação poderá, na hipótese de ocorrer desistência expressa de todas 

as licitantes da apresentação de recursos no tocante à habilitação/inabilitação, proceder, na mesma 

reunião, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta de preços), contendo as propostas de preços ou, a seu 

critério, designar dia e hora para nova sessão, visando a abertura dos envelopes, diligenciando para que 

todas as participantes do certame sejam devidamente cientificadas da data e do horário de sua abertura. 

 

8.1.12 Ficarão sob guarda da Comissão Permanente de Licitação os envelopes n.º 02 de todas as 

licitantes habilitadas, mesmo que alguma destas tenha sido objeto de recurso. 

 

8.1.13 Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão Permanente de Licitação marcará a data, hora 

e local para abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, mediante publicação conforme a 

Lei determina. 

 

8.2 ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS: 

8.2.1 No dia, hora e local marcados, em sessão pública, a Comissão dará início à abertura dos envelopes 

nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

8.2.2 No julgamento das propostas de preços será levado em consideração o MENOR PREÇO 

GLOBAL POR LOTE, onde os valores unitários e totais não poderão ultrapassar os valores da 

planilha orçamentária, constante no Anexo I. 

 

8.2.3 Todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, ficando à 

disposição dos representantes credenciados para o mesmo procedimento. 

 

8.2.4 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
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8.2.4.1 Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame. Para tanto, será 

convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) 

dia útil após a notificação formal da classificação provisória. A nova proposta deverá ser apresentada no 

formato exigível no Edital. 

 

8.2.4.2 Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.2.4.1, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta. 

 

8.2.4.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem 

classificada não tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte; 

 

8.2.5 Também será verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço global por 

lote e, após obedecido o disposto no §2º, artigo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, a classificação far-se-á 

obrigatoriamente por sorteio em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado 

qualquer outro processo (Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, § 2º, art. 45). 

 

8.2.6 Eventuais manifestações serão consignadas em ata. 

 

8.2.7 Colhidas eventuais manifestações, a sessão será suspensa para análise da proposta de preços e das 

planilhas. 

 

8.2.8. O resultado do julgamento das propostas será publicado na forma da Lei, oportunidade em que as 

licitantes que se entenderem prejudicadas poderão interpor recurso nos termos e prazos previstos na Lei 

8.666/93. 
 

8.2.9 Nos termos do §3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitações ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligências destinadas a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, inclusive visando a verificação da composição de custos dos 

preços ofertados. 

 

9.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

9.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão os recursos previstos no art. 

109 da Lei nº 8.666/93 ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

9.1.1 O recurso poderá ser apresentado por qualquer das formas previstas na cláusula 13.11 

 

9.2 Uma vez proferidos todos os julgamentos pela Comissão Permanente de Licitação e decorrido “in 

albis” o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para a deliberação. 

 

9.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão Permanente de Licitação, a licitante vencedora será 

comunicada, dentro do período de validade da proposta, a comparecer em data e local que forem 

indicados para assinatura do competente Contrato. 

 

10.0  DO CONTRATO: 
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10.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o Anexo VIII, as condições e forma de pagamento, 

as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações 

das partes, fazendo parte integrante deste Edital. 

 

10.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante que tenha 

apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cuja situação técnica ou 

econômico/financeira tenha se alterado após início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o 

seu julgamento. 
 

10.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por parte da licitante 

convocada, implicará sua eliminação, além da incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93. 

 

11.0 DA GARANTIA 

11.1 O contratado deverá comprovar a prestação de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor contratado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da assinatura do 

instrumento, exceto para os casos em que a prestação se dê através da modalidade caução em dinheiro ou 

títulos da dívida pública, admitidos tão somente no ato da assinatura do instrumento contratual. 

 

11.1.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes, ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

11.1.2. A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso 

III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11.1.3. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às exigências dos 

bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de comprovante de pagamento com 

autenticação digital. 

 

11.1.4. A não prestação de garantia estipulada nos itens anteriores equivale à recusa injustificada para a 

celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o 

adjudicatário à multa no importe de 1% (um por cento) do valor estimado desta contratação. 

 

11.1.5. A garantia prestada pelo adjudicatário será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 

12. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: 

12.1 Após a devida comprovação do fornecimento nas condições exigidas e apresentação dos 

documentos fiscais devidos e mediante aprovação da medição pelo fiscal da obra a ser indicado em 
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 portaria específica, os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Administração e Finanças após os 

repasses financeiros oriundos do convênio. 

 

12.1.1 A emissão da medição ficará relacionada a cada Ordem de Serviço emitida, podendo assim que 

finalizada e aprovada pelo fiscal da obra, ser emitida a Nota Fiscal. O pagamento será realizado após 

aprovação dos fiscais do contrato e autorização do gestor da pasta. Os serviços deverão ser realizados 

conforme o Anexo I. 

 

12.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica da medição, conforme mencionado na Cláusula anterior, a licitante 

vencedora emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte endereço 

eletrônico: obras@jaguariuna.sp.gov.br , com cópia para almoxarifado.obras@jaguariuna.sp.gov.br ,  a 

qual será conferida e vistada pelos fiscais do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Obras e 

Serviços, para conhecimento, atesto e rubrica. 

 

12.3 Deverão estar indicados nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Concorrência n° 013/2021, 

o número do Contrato, o número do Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 - FINISA, bem 

como demais dados necessários, os quais serão informados pelos fiscais. 

 

12.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número da Agência e o 

número da conta bancária, na qual será efetivado o pagamento.  

 

12.4.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da licitante 

vencedora. 

 

12.5 O pagamento será efetuado após a devida aprovação da medição pelo fiscal do contrato e 

autorização do gestor da pasta. 

 

12.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela 

Administração. 

 

12.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 

estabelecida neste Edital e seus anexos. 

 

12.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a Contratada deverá apresentar a relação dos nomes de 

seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de recolhimento do INSS 

(Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).  

 

12.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela 

licitadora. 

 

12.9 À licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida 

através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples, ou 

seja, diretamente na Prefeitura. 

 

12.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá estar 

obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da Nota Fiscal da compra 

do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal – DOF, expedido 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, ou pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  
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12.11 Em caso de atraso de pagamento que não decorra culpa da licitante, incidirá, a título de correção 

monetária, o IPCA-E, bem como juros na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 

 

13.0  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 

concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de acidentes do trabalho 

ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial, no que diz respeito às normas de segurança 

do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do 

Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da licitadora 

ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

13.2 A licitante vencedora, às suas custas, deverá instalar e manter em local visível, determinado pela 

fiscalização, placa de obra, conforme disposto no ANEXO I deste Edital. 

 

13.3 A empresa vencedora deverá providenciar, em até 05 (cinco) dias da data da assinatura do 

contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o número da carteira junto ao CREA / CAU do 

responsável técnico pela execução dos serviços. 

  

13.4 A licitadora reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos 

serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 

 

13.5 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando 

a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

 

13.6 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato, 

bem como pelo fornecimento dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamento 

de Proteção Coletiva) que se fizerem necessários para a execução do mesmo e, consequentemente, 

responde civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou 

indiretamente a provocar ou causar para licitadora ou para terceiros. 

 

13.7. A licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 

públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus 

documentos contábeis. 

 

13.8 A responsabilidade pela qualidade do material e serviços executados/fornecidos é da licitante 

vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

13.9. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações 

promovidas pela Administração Pública. 

 

13.10. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço mencionado no 

preâmbulo deste Edital, no Departamento de Licitações e Contratos, no horário comercial até 01 (um) 

dia antes da abertura dos Envelopes, ou pelo Telefone: (19) 3867-9801, com Aline; (19) 3867-9792, com 

Ricardo; (19) 3867-9757, com Edson, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9825, com Renato, ou (19) 

3867-9807, com Giovani. 
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13.11. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no Departamento de 

Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de funcionamento específico do setor, ou 

enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br , com cópia 

para recursos_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data marcada para 

abertura dos envelopes de habilitação. 

 

13.12. Qualquer licitante poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no Departamento de 

Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de funcionamento específico do setor, ou 

enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br , com cópia 

para recursos_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para 

abertura dos envelopes de habilitação. 

 

13.12.1. Neste caso, a impugnação deve ser acompanhada do ato constitutivo da pessoa jurídica e de 

comprovante de poderes de representação do signatário, sob pena de não conhecimento. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, aprovado pela assessoria 

jurídica. 

 

 

 

Jaguariúna, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Antonia M. S. X. Brasilino 

Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO 

BDI, MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 1, MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE II, 

MEMORIAIS TÉCNICOS DESCRITIVOS, RELATÓRIOS LUMINOTÉCNICOS E PROJETOS 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 

 

 

Substituição de Iluminação Pública Existente Por Luminárias de LED; Ampliação de Rede de Energia Elétrica em Baixa Tensão e Implantação de Novos 

Pontos de Iluminação Pública  

 Locais: Diversas Vias da Malha Viária Urbana, Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr., Estrada do Bruno e Estrada Municipal JGR 

221 - Estrada Amadeu Bruno  

  
    

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT.  UN.  

 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

 Já 

contempla 

BDI  

 Já contempla BDI  

  
    

  

LOTE 1 

SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA MALHA URBANA 

DO MUNICÍPIO 

 Valor Estimado do Lote 1 =    R$       852.913,05  

1 FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA Total do Item =   R$              1.836,80  

1.1 FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE OBRA Subtotal do Item =   R$              1.836,80  

1.1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 10,00 m²  R$       183,68   R$                   1.836,80  

  
    

  

2 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR LUMINÁRIAS EM LED Total do Item =   R$          851.076,25  

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL Subtotal do Item =   R$          659.076,25  

2.1.1 
Fornecimento de luminária em LED, potência 60W, conforme especificação em 

memorial descritivo 
9,00 unid.  R$       602,96   R$                   5.426,64  

2.1.2 
Fornecimento de luminária em LED, potência 80W, conforme especificação em 

memorial descritivo 
135,00 unid.  R$       690,51   R$                 93.218,85  

2.1.3 
Fornecimento de luminária em LED, potência 100W, conforme especificação em 

memorial descritivo 
236,00 unid.  R$       759,19   R$                179.168,84  
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2.1.4 
Fornecimento de luminária em LED, potência 150W, conforme especificação em 

memorial descritivo 
404,00 unid.  R$       895,64   R$                361.838,56  

2.1.5 
Fornecimento de luminária em LED, potência 180W, conforme especificação em 

memorial descritivo 
16,00 unid.  R$    1.213,96   R$                 19.423,36  

  
    

  

2.2 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA Subtotal do Item =   R$          192.000,00  

2.2.1 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência 

de 60W 
9,00 unid.  R$       240,00   R$                   2.160,00  

2.2.2 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência 

de 80W 
135,00 unid.  R$       240,00   R$                 32.400,00  

2.2.3 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência 

de 100W 
236,00 unid.  R$       240,00   R$                 56.640,00  

2.2.4 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência 

de 150W 
404,00 unid.  R$       240,00   R$                 96.960,00  

2.2.5 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência 

de 180W 
16,00 unid.  R$       240,00   R$                   3.840,00  

  
    

  

LOTE 2 

AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR 

LUMINÁRIAS DE LED E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS, EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO 

 Valor estimado do Lote 2 =    R$    2.022.487,98  

3 Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr. - Trecho 1 TOTAL TRECHO 1 =   R$   276.334,18  

3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$          124.829,51  

3.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$            77.588,66  

3.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto 

elétrico 4 fios 

46,00 unid.  R$    1.343,82   R$                 61.815,72  

3.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço 

SAE 1010 a 1020, espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 

microns, tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço 

galvanizado 

46,00 unid.  R$       276,62   R$                 12.724,52  

3.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 46,00 unid.  R$         66,27   R$                   3.048,42  

3.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$                 14.142,70  

3.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 460,00 m  R$           9,94   R$                   4.572,40  

3.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
46,00 unid.  R$       130,09   R$                   5.984,14  

3.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 46,00 unid.  R$         32,53   R$                   1.496,38  

3.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 46,00 unid.  R$         33,30   R$                   1.531,80  

3.1.2.5 Massa de calafetar 23,00 kg  R$         24,26   R$                      557,98  

3.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$            33.098,15  

3.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

1.465,00 m  R$         20,93   R$                 30.662,45  

3.1.3.2 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

460,00 m  R$           3,53   R$                   1.623,80  
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3.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor verde) 
230,00 m  R$           3,53   R$                      811,90  

  
    

  

3.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$            21.292,78  

3.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$            21.292,78  

3.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 0,00 unid.  R$              -     R$                             -    

3.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 0,00 unid.  R$              -     R$                             -    

3.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 46,00 unid.  R$       187,60   R$                   8.629,44  

3.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 0,00 unid.  R$              -     R$                             -    

3.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  46,00 unid.  R$       275,29   R$                 12.663,34  

  
    

  

3.3 ESTRUTURAS Total do Item =   R$            60.319,05  

3.3.1 
ESTRUTURA M1 - REDE PRIMÁRIA NUA EM TANGENTE OU PEQUENOS 

ÂNGULOS 

17 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$            15.659,04  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    17,00  

    Total por Estrutura =   R$                  921,12  

3.3.1.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,44   R$                      451,44  

3.3.1.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,30   R$                      144,90  

3.3.1.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,43   R$                        88,29  

3.3.1.4 Mão francesa perfilada 993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça  R$         26,22   R$                        26,22  

3.3.1.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           7,21   R$                         7,21  

3.3.1.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça  R$           2,20   R$                         2,20  

3.3.1.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,18   R$                         5,18  

3.3.1.8 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$         10,52   R$                        10,52  

3.3.1.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

3.3.1.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

3.3.1.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

3.3.2 ESTRUTURA M2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS 
04 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$              6.762,84  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      4,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              1.690,71  

3.3.2.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça  R$       451,44   R$                      902,88  

3.3.2.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 6,00 peça  R$         48,30   R$                      289,80  

3.3.2.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 6,00 peça  R$         29,43   R$                      176,58  

3.3.2.4 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça  R$         26,22   R$                        52,44  

3.3.2.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm 2,00 peça  R$           7,21   R$                        14,42  

3.3.2.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm 2,00 peça  R$           2,20   R$                         4,40  

3.3.2.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

3.3.2.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         20,72   R$                        41,44  

3.3.2.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 2,00 peça  R$         13,23   R$                        26,46  

3.3.2.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

3.3.2.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  
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3.3.3 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE 
38 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$              7.030,38  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    38,00  

    Total por Estrutura =   R$                  185,01  

3.3.3.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

3.3.3.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

3.3.3.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

3.3.3.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça  R$           6,62   R$                         6,62  

3.3.4 ESTRUTURA IA - SECUNDÁRIA TANGENTE EM ÂNGULO 
02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$                  467,02  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

    Total por Estrutura =   R$                  233,51  

3.3.4.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

3.3.4.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

3.3.4.3 Abraçadeira plástica T50 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

3.3.4.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

3.3.4.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

3.3.5 ESTRUTURA ITA - SECUNDÁRIA TOPO ABERTO 03 UNID Subtotal do Item =   R$              1.940,19  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      3,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  646,73  

3.3.5.1 Armação secundária de 1 estribo 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

3.3.5.2 Isolador roldana de 2 leitos 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

3.3.5.3 Abraçadeira plástica 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

3.3.5.4 Cinta de aço 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

3.3.5.5 Alça pré-formada de distribuição 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

3.3.5.6 Conector tipo cunha 1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

3.3.5.7 Fita auto fusão/ fita isolante preta 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

3.3.5.8 Fita isolante colorida (vermelha, azul escura, branca) 4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

3.3.6 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO 
02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$              1.460,06  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

    Total por Estrutura =   R$                  730,03  

3.3.6.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,99   R$                        79,98  

3.3.6.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

3.3.6.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

3.3.6.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

3.3.6.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

3.3.6.6 
Conector tipo perfuração em polímero, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, 

bitola até 50mm² 
3,00 peça  R$         27,54   R$                        82,62  

3.3.6.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

3.3.6.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

3.3.6.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  
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3.3.7 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA 
03 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$                  944,94  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      3,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  314,98  

3.3.7.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         45,14   R$                        90,28  

3.3.7.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça  R$         13,21   R$                        52,84  

3.3.7.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

3.3.7.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça  R$           6,62   R$                        26,48  

3.3.8 ESTRUTURA – TRANSFORMADOR 
02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$              8.482,68  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              4.241,34  

3.3.8.1 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
6,00 peça  R$       371,06   R$                   2.226,36  

3.3.8.2 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 6,00 peça  R$       335,83   R$                   2.014,98  

3.3.9 
ESTRUTURA ETRM sp - TRANSFOR. S/ PARA-RAIOS COM ESTRUT. PRIM. 

M1/ M2 

02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$            11.891,84  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

    Total por Estrutura =   R$              5.945,92  

3.3.9.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,07   R$                      451,07  

3.3.9.2 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça  R$         26,22   R$                        26,22  

3.3.9.3 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           7,21   R$                         7,21  

3.3.9.4 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça  R$           2,20   R$                         2,20  

3.3.9.5 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 3,00 peça  R$       339,10   R$                   1.017,30  

3.3.9.6 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça  R$       184,98   R$                      554,94  

3.3.9.7 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
3,00 peça  R$       371,06   R$                   1.113,18  

3.3.9.8 Cobertura de terminais de equipamentos, rede 15 kV 3,00 peça  R$       100,06   R$                      300,18  

3.3.9.9 Cabo coberto de 16 mm², classe 2, rede 15 kV 12,80 m  R$         15,58   R$                      199,42  

3.3.9.10 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,88   R$                      263,64  

3.3.9.11 Conector de garra de linha viva, classe 15 kV 3,00 peça  R$       104,55   R$                      313,65  

3.3.9.12 Fio nu cobre meio duro 16 mm², classe 2 0,30 peça  R$         15,76   R$                         4,72  

3.3.9.13 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça  R$         25,59   R$                        76,77  

3.3.9.14 Suporte de equipamento aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$       210,70   R$                      421,40  

3.3.9.15 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça  R$           5,25   R$                        21,00  

3.3.9.16 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           4,91   R$                         4,91  

3.3.9.17 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

3.3.9.18 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça  R$         10,22   R$                        30,66  

3.3.9.19 Elo fusível 15 K, classe 15 kV 3,00 peça  R$       326,28   R$                      978,84  

3.3.9.20 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

3.3.10 ESTRUTURA CE3TN - TRANSIÇÃO NORMAL SEM CHAVE Subtotal do Item =   R$              5.680,06  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              2.840,03  

3.3.10.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça  R$       184,98   R$                      554,94  
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3.3.10.2 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
3,00 peça  R$       371,03   R$                   1.113,09  

3.3.10.3 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,02   R$                      261,06  

3.3.10.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,23   R$                      144,69  

3.3.10.5 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 4,00 peça  R$         15,42   R$                        61,68  

3.3.10.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 1,00 peça  R$           5,53   R$                         5,53  

3.3.10.7 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 3,00 peça  R$         15,42   R$                        46,26  

3.3.10.8 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m  R$           4,41   R$                        26,46  

3.3.10.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  1,00 peça  R$         15,44   R$                        15,44  

3.3.10.1

0 
Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,50   R$                        88,50  

3.3.10.1

1 

Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
6,00 peça  R$         10,20   R$                        61,20  

3.3.10.1

2 
Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

3.3.10.1

3 
Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,18   R$                         5,18  

3.3.10.1

4 
Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,02   R$                      261,06  

3.3.10.1

5 
Cabo cobre coberto XLPE 16mm², classe 2, rede 15 kV 3,00 peça  R$         15,42   R$                        46,26  

3.3.10.1

6 
Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça  R$         25,33   R$                        75,99  

  
    

  

3.4 MATERIAIS Total do Item =   R$            69.892,84  

3.4.1 POSTES   Subtotal do Item =   R$            52.739,80  

3.4.1.1 Poste de concreto circular 11M / 200 DAN 15,00 unid.  R$    2.752,60   R$                 41.289,00  

3.4.1.2 Poste de concreto circular 11M / 400 DAN 4,00 unid.  R$    2.862,70   R$                 11.450,80  

3.4.2 TRANSFORMADOR     Subtotal do Item =   R$            17.153,04  

3.4.2.1 
Transformador trifásico 30 kva primário ajustável de 10.2 kva até 13.8 kva padrão 

CPFL, isolação a óleo, delta / estrela, com estrutura para fixação de para-raios. 
2,00 unid.  R$    8.576,52   R$                 17.153,04  

  
    

  

4 Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr. - Trecho 2 TOTAL TRECHO 2 =   R$     40.262,20  

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$            18.604,32  

4.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$            11.807,18  

4.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto 

elétrico 4 fios 

7,00 unid.  R$    1.343,82   R$                   9.406,74  

4.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço 

SAE 1010 a 1020, Espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 

microns, tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço 

galvanizado 

7,00 unid.  R$       276,62   R$                   1.936,34  

4.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 7,00 unid.  R$         66,30   R$                      464,10  

4.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$              2.156,77  

4.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 70,00 m  R$           9,94   R$                      695,80  

4.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
7,00 unid.  R$       130,09   R$                      910,63  

4.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 7,00 unid.  R$         33,19   R$                      232,33  

4.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 7,00 unid.  R$         33,30   R$                      233,10  

4.1.2.5 Massa de calafetar 3,50 kg  R$         24,26   R$                        84,91  

4.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$              4.640,37  
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4.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

204,00 m  R$         20,93   R$                   4.269,72  

4.1.3.2 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor preto e branco) 
70,00 m  R$           3,53   R$                      247,10  

4.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor verde) 
35,00 m  R$           3,53   R$                      123,55  

  
    

  

4.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$              2.797,27  

4.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$              2.797,27  

4.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 0,00 unid.  R$       165,17   R$                             -    

4.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 0,00 unid.  R$         22,09   R$                             -    

4.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 7,00 unid.  R$       182,50   R$                   1.277,50  

4.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 0,00 unid.  R$       136,93   R$                             -    

4.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  7,00 unid.  R$       217,11   R$                   1.519,77  

  
    

  

4.3 ESTRUTURAS Total do Item =   R$              2.565,96  

4.3.1 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$                  925,00  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      5,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  185,00  

4.3.1.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

4.3.1.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

4.3.1.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

4.3.1.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça  R$           6,59   R$                         6,59  

4.3.2 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$                  596,89  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  596,89  

4.3.2.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

4.3.2.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

4.3.2.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

4.3.2.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

4.3.2.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

4.3.2.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

4.3.2.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

4.3.3 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO Subtotal do Item =   R$                  729,09  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  729,09  

4.3.3.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,52   R$                        79,04  

4.3.3.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

4.3.3.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

4.3.3.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

4.3.3.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

4.3.3.6 
Conector tipo perfuração em polímero, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, 

bitola até 50mm² 
3,00 peça  R$         27,54   R$                        82,62  

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 29 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

4.3.3.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

4.3.3.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

4.3.4 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$                  314,98  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  314,98  

4.3.4.1 Armação secundária de 2 estribos aço galvanizado a quente com haste 325 mm 2,00 peça  R$         45,14   R$                        90,28  

4.3.4.2 Isolador roldana porcelana 2 leitos em porcelana 4,00 peça  R$         13,21   R$                        52,84  

4.3.4.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

4.3.4.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça  R$           6,62   R$                        26,48  

  
    

  

4.4 MATERIAIS Total do Item =   R$            16.294,65  

4.4.1 POSTES Subtotal do Item =   R$            16.294,65  

4.4.1.1 Poste de concreto circular 9M / 200 DAN 5,00 unid.  R$    2.201,93   R$                 11.009,65  

4.4.1.2 Poste de concreto circular 9M / 400 DAN  2,00 unid.  R$    2.642,50   R$                   5.285,00  

  
    

  

5 Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr. - Trecho 3 TOTAL TRECHO 3 =   R$   808.442,40  

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$          287.462,59  

5.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$          189.491,75  

5.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto 

elétrico 4 fios 

113,00 unid.  R$    1.343,82   R$                151.851,66  

5.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço 

SAE 1010 a 1020, espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 

microns, tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço 

galvanizado 

109,00 unid.  R$       276,62   R$                 30.151,58  

5.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 113,00 unid.  R$         66,27   R$                   7.488,51  

5.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$            33.936,50  

5.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 1.110,00 m  R$           9,94   R$                 11.033,40  

5.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M  
110,00 unid.  R$       130,09   R$                 14.309,90  

5.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 110,00 unid.  R$         33,19   R$                   3.650,90  

5.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 110,00 unid.  R$         32,80   R$                   3.608,00  

5.1.2.5 Massa de calafetar 55,00 kg  R$         24,26   R$                   1.334,30  

5.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$            64.034,34  

5.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

2.808,00 m  R$         20,73   R$                 58.209,84  

5.1.3.2 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor preto e branco) 
1.100,00 m  R$           3,53   R$                   3.883,00  

5.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor verde) 
550,00 m  R$           3,53   R$                   1.941,50  

  
    

  

5.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$            52.392,44  

5.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$            52.392,44  

5.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 4,00 unid.  R$       165,17   R$                      660,68  
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5.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 4,00 unid.  R$         22,09   R$                        88,36  

5.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 113,00 unid.  R$       187,59   R$                 21.197,67  

5.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 4,00 unid.  R$       109,78   R$                      439,12  

5.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  109,00 unid.  R$       275,29   R$                 30.006,61  

  
    

  

5.3 ESTRUTURAS Total do Item =   R$          267.695,97  

5.3.1 
ESTRUTURA M1 - REDE PRIMÁRIA NUA EM TANGENTE OU PEQUENOS 

ÂNGULOS 
Subtotal do Item =   R$            35.013,20  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    38,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  921,40  

5.3.1.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,44   R$                      451,44  

5.3.1.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,30   R$                      144,90  

5.3.1.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,43   R$                        88,29  

5.3.1.4 Mão francesa perfilada 993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça  R$         26,22   R$                        26,22  

5.3.1.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           7,21   R$                         7,21  

5.3.1.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça  R$           2,20   R$                         2,20  

5.3.1.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,46   R$                         5,46  

5.3.1.8 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$         10,52   R$                        10,52  

5.3.1.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

5.3.1.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

5.3.1.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

5.3.2 ESTRUTURA M2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$            87.729,72  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    52,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              1.687,11  

5.3.2.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça  R$       451,44   R$                      902,88  

5.3.2.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 6,00 peça  R$         48,12   R$                      288,72  

5.3.2.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 6,00 peça  R$         29,01   R$                      174,06  

5.3.2.4 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça  R$         26,22   R$                        52,44  

5.3.2.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm 2,00 peça  R$           7,21   R$                        14,42  

5.3.2.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm 2,00 peça  R$           2,20   R$                         4,40  

5.3.2.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

5.3.2.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         20,72   R$                        41,44  

5.3.2.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 2,00 peça  R$         13,23   R$                        26,46  

5.3.2.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

5.3.2.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

5.3.3 
ESTRUTURA M4-REDE PRIMÁRIA NUA PARA ANGULOS E 

ENCABEÇAMENTO DUPLO 
Subtotal do Item =   R$              6.910,59  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      3,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              2.303,53  

5.3.3.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça  R$       442,44   R$                      884,88  

5.3.3.2 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça  R$         26,22   R$                        52,44  
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5.3.3.3 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 6,00 peça  R$         15,42   R$                        92,52  

5.3.3.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,30   R$                      144,90  

5.3.3.5 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,43   R$                        88,29  

5.3.3.6 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 6,00 peça  R$         87,01   R$                      522,06  

5.3.3.7 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça  R$           7,21   R$                        28,84  

5.3.3.8 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 16,00 peça  R$           2,20   R$                        35,20  

5.3.3.9 Parafuso espaçador D16 galvanizado a quente 3,00 peça  R$         19,97   R$                        59,91  

5.3.3.10 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,04   R$                        10,08  

5.3.3.11 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 150 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           8,13   R$                        16,26  

5.3.3.12 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 2,00 peça  R$         13,24   R$                        26,48  

5.3.3.13 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

5.3.3.14 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 6,00 peça  R$         15,44   R$                        92,64  

5.3.3.15 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

5.3.3.16 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  6,00 peça  R$           7,74   R$                        46,44  

5.3.3.17 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça  R$         10,22   R$                        30,66  

5.3.4 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$            14.245,77  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    77,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  185,01  

5.3.4.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

5.3.4.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

5.3.4.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

5.3.4.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça  R$           6,62   R$                         6,62  

5.3.5 ESTRUTURA IA - SECUNDÁRIA TANGENTE EM ÂNGULO Subtotal do Item =   R$              2.802,12  

  
 

Número de Estruturas =   R$                        12,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                      233,51  

5.3.5.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

5.3.5.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

5.3.5.3 Abraçadeira plástica T50 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

5.3.5.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

5.3.5.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

5.3.6 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$              4.173,19  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      7,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  596,17  

5.3.6.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,29   R$                        78,58  

5.3.6.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

5.3.6.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

5.3.6.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

5.3.6.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

5.3.6.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  
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5.3.6.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

5.3.7 ESTRUTURA - PARA-RAIO Subtotal do Item =   R$            77.684,40  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      6,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$            12.947,40  

5.3.7.1 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
18,00 peça  R$       371,06   R$                   6.679,08  

5.3.7.2 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 18,00 peça  R$       348,24   R$                   6.268,32  

5.3.8 ESTRUTURA ITA - SECUNDÁRIA TOPO ABERTO Subtotal do Item =   R$              3.880,38  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      6,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  646,73  

5.3.8.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

5.3.8.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

5.3.8.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

5.3.8.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

5.3.8.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

5.3.8.6 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

5.3.8.7 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

5.3.8.8 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

5.3.9 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$              4.094,74  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    13,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  314,98  

5.3.9.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         45,14   R$                        90,28  

5.3.9.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça  R$         13,21   R$                        52,84  

5.3.9.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

5.3.9.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça  R$           6,62   R$                        26,48  

5.3.10 
ESTRUTURA ETRN sp - TRANSF. SEM PARA- RAIOS COM ESTRUT. 

PRIMÁ. NUA 
Subtotal do Item =   R$            24.799,48  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      4,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              6.199,87  

5.3.10.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,07   R$                      451,07  

5.3.10.2 
Mão francesa plana com furo oblongo 5x32x619 mm em aço laminado galvanizado a 

quente 
2,00 peça  R$         27,25   R$                        54,50  

5.3.10.3 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           7,21   R$                        14,42  

5.3.10.4 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 2,00 peça  R$           2,20   R$                         4,40  

5.3.10.5 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 3,00 peça  R$       353,31   R$                   1.059,93  

5.3.10.6 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça  R$       184,98   R$                      554,94  

5.3.10.7 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
3,00 peça  R$       371,06   R$                   1.113,18  

5.3.10.8 Cobertura de terminais de equipamentos, rede 15 kV 3,00 peça  R$       100,02   R$                      300,06  

5.3.10.9 Cabo coberto de 16 mm², classe 2, rede 15 kV 12,80 m  R$         15,58   R$                      199,42  

5.3.10.1

0 
Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,86   R$                      263,58  

5.3.10.1

1 
Conector de garra de linha viva, classe 15 kV 3,00 peça  R$       104,55   R$                      313,65  

5.3.10.1

2 
Fio nu cobre meio duro 16 mm², classe 2 0,30 peça  R$         15,76   R$                         4,72  
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5.3.10.1

3 
Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça  R$         25,59   R$                        76,77  

5.3.10.1

4 
Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 2,00 m  R$         10,90   R$                        21,80  

5.3.10.1

5 
Suporte de equipamento aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$       222,37   R$                      444,74  

5.3.10.1

6 
Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça  R$           5,25   R$                        21,00  

5.3.10.1

7 
Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           4,91   R$                         4,91  

5.3.10.1

8 
Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

5.3.10.1

9 

Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça  R$         10,22   R$                        30,66  

5.3.10.2

0 
Elo fusível 15 K, classe 15 kV 3,00 peça  R$       369,17   R$                   1.107,51  

5.3.10.2

1 
Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

5.3.11 
ESTRUTURA ETRM sp - TRANSFOR. S/ PARA-RAIOS COM ESTRUT. PRIM. 

M1/ M2 
Subtotal do Item =   R$              6.362,38  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              6.362,38  

5.3.11.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,07   R$                      451,07  

5.3.11.2 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça  R$         26,22   R$                        26,22  

5.3.11.3 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           7,21   R$                         7,21  

5.3.11.4 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça  R$           2,20   R$                         2,20  

5.3.11.5 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 3,00 peça  R$       353,31   R$                   1.059,93  

5.3.11.6 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça  R$       184,98   R$                      554,94  

5.3.11.7 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
3,00 peça  R$       371,06   R$                   1.113,18  

5.3.11.8 Cobertura de terminais de equipamentos, rede 15 kV 3,00 peça  R$       100,06   R$                      300,18  

5.3.11.9 Cabo coberto de 16 mm², classe 2, rede 15 kV 12,80 m  R$         40,91   R$                      523,64  

5.3.11.1

0 
Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,86   R$                      263,58  

5.3.11.1

1 
Conector de garra de linha viva, classe 15 kV 3,00 peça  R$       104,55   R$                      313,65  

5.3.11.1

2 
Fio nu cobre meio duro 16 mm², classe 2 0,30 peça  R$         15,76   R$                         4,72  

5.3.11.1

3 
Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça  R$         25,59   R$                        76,77  

5.3.11.1

4 
Suporte de equipamento aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$       222,37   R$                      444,74  

5.3.11.1

5 
Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça  R$           5,25   R$                        21,00  

5.3.11.1

6 
Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           4,91   R$                         4,91  

5.3.11.1

7 
Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

5.3.11.1

8 

Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça  R$         10,22   R$                        30,66  

5.3.11.1

9 
Elo fusível 15 K, classe 15 kV 3,00 peça  R$       335,83   R$                   1.007,49  

5.3.11.2

0 
Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         71,53   R$                      143,06  

  
    

  

5.4 MATERIAIS Total do Item =   R$          200.891,40  

5.4.1 POSTES Subtotal do Item =   R$          158.001,00  

5.4.1.1 Poste de concreto circular 11M / 200 DAN 3,00 unid.  R$    2.752,60   R$                   8.257,80  

5.4.1.2 Poste de concreto circular 11M / 400 DAN  1,00 unid.  R$    2.862,46   R$                   2.862,46  

5.4.1.3 Poste de concreto circular 11M / 600 DAN  1,00 unid.  R$    3.037,98   R$                   3.037,98  
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5.4.1.4 Poste de concreto circular 12M / 400 DAN  39,00 unid.  R$    2.972,80   R$                115.939,20  

5.4.1.5 Poste de concreto circular 13M / 400 DAN  4,00 unid.  R$    3.890,93   R$                 15.563,72  

5.4.1.6 Poste de concreto circular 13M / 600 DAN  3,00 unid.  R$    4.113,28   R$                 12.339,84  

5.4.2 TRANSFORMADOR   Subtotal do Item =   R$            42.890,40  

5.4.2.1 
Transformador trifásico 30 kva primário ajustável de 10.2 kva até 13.8 kva padrão 

CPFL, isolação a óleo, delta / estrela, com estrutura para fixação de para-raios. 
5,00 unid.  R$    8.578,08   R$                 42.890,40  

  
    

  

6 Estrada do Bruno TOTAL =   R$     79.612,72  

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$            64.108,41  

6.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$            49.656,42  

6.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 60W, 5.000K, 8.400 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto 

elétrico 4 fios 

36,00 unid.  R$    1.171,30   R$                 42.166,80  

6.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço 

SAE 1010 a 1020, espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 

microns, tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço 

galvanizado 

18,00 unid.  R$       283,55   R$                   5.103,90  

6.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 36,00 unid.  R$         66,27   R$                   2.385,72  

6.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$            11.073,96  

6.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 360,00 m  R$           9,94   R$                   3.578,40  

6.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
36,00 unid.  R$       130,09   R$                   4.683,24  

6.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 36,00 unid.  R$         33,19   R$                   1.194,84  

6.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 36,00 unid.  R$         32,80   R$                   1.180,80  

6.1.2.5 Massa de calafetar 18,00 kg  R$         24,26   R$                      436,68  

6.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$              3.378,03  

6.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

71,00 m  R$         20,73   R$                   1.471,83  

6.1.3.2 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor preto e branco) 
360,00 m  R$           3,53   R$                   1.270,80  

6.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 

5 (cor verde) 
180,00 m  R$           3,53   R$                      635,40  

  
    

  

6.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$            13.678,80  

6.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$            13.678,80  

6.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 18,00 unid.  R$       165,17   R$                   2.973,12  

6.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 18,00 unid.  R$         22,09   R$                      397,62  

6.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 18,00 unid.  R$       187,60   R$                   3.376,74  

6.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 18,00 unid.  R$       109,78   R$                   1.976,10  

6.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  18,00 unid.  R$       275,29   R$                   4.955,22  

  
    

  

6.3 ESTRUTURAS    R$              1.825,51  

6.3.1 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$                  185,01  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  185,01  

6.3.1.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

6.3.1.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  
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6.3.1.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

6.3.1.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça  R$           6,62   R$                         6,62  

6.3.2 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$                  596,17  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  596,17  

6.3.2.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,29   R$                        78,58  

6.3.2.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

6.3.2.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

6.3.2.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

6.3.2.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

6.3.2.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

6.3.2.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

6.3.3 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO Subtotal do Item =   R$                  729,35  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  729,35  

6.3.3.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

6.3.3.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

6.3.3.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

6.3.3.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

6.3.3.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

6.3.3.6 
Conector tipo perfuração em polímero, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, 

bitola até 50mm² 
3,00 peça  R$         27,54   R$                        82,62  

6.3.3.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

6.3.3.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

6.3.3.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

6.3.4 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$                  314,98  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  314,98  

6.3.4.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         45,14   R$                        90,28  

6.3.4.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça  R$         13,21   R$                        52,84  

6.3.4.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

6.3.4.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça  R$           6,62   R$                        26,48  

  
    

  

7 Estrada Municipal JGR 221 - Amadeu Bruno TOTAL =   R$   817.836,48  

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$          366.456,73  

7.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$          212.946,67  

7.1.1.1 

Aparelho de iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto 

elétrico 4 fios 

131,00 unid.  R$    1.338,15   R$                175.297,65  

7.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo aço 

SAE 1010 a1020, espessura do tubo minimo #3mm, com acabamento minimo de 

75microns, tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço 

galvanizado 

107,00 unid.  R$       271,95   R$                 29.098,65  

7.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 131,00 unid.  R$         65,27   R$                   8.550,37  

7.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$            39.748,67  
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7.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 1.310,00 m  R$           9,79   R$                 12.824,90  

7.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
131,00 unid.  R$       128,09   R$                 16.779,79  

7.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 131,00 unid.  R$         32,96   R$                   4.317,76  

7.1.2.4 Eletroduto PVC rígido anti-chama ∅1/2"x3M rosqueavel, conforme NBR/NM/ISO-7-1 131,00 unid.  R$         31,96   R$                   4.186,76  

7.1.2.5 Massa de calafetar 65,50 kg  R$         25,03   R$                   1.639,46  

7.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$          113.761,39  

7.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistênte a interpéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

3.507,00 m  R$         20,73   R$                 72.700,11  

7.1.3.2 
Cabo coberto em alumínio, classe 2, seção #70mm² isolação 15 kV XLPE90°C, 

resistente a interpéries e trilhamento elétrico. 
1.089,00 m  R$         15,42   R$                 16.792,38  

7.1.3.3 Cabo de aço MR Ø9,5mm (3/8"), 7 fios classe A (cabo guarda) 1.089,00 m  R$         13,80   R$                 15.028,20  

7.1.3.4 
Espaçador losangular em polimero de alta densidade, resistente a trilhamento elétrico e 

a UV, rede 15 kV, com anel de amarração em Silicone 
45,00 unid.  R$         48,46   R$                   2.180,70  

7.1.3.5 
Cabo de cobre extre flexivel seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, anti chama, 

classe 5 (cor preto e branco) 
1.310,00 m  R$           3,53   R$                   4.624,30  

7.1.3.6 
Cabo de cobre extre flexivel seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, anti chama, 

classe 5 (cor verde) 
690,00 m  R$           3,53   R$                   2.435,70  

  
    

  

7.2 SERVIÇOS    R$            61.159,28  

7.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$            61.159,28  

7.2.1.1 Retirada de luminária publica existente       24,00  unid.  R$       165,17   R$                   3.964,08  

7.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distriuidora 24,00 unid.  R$         22,09   R$                      530,16  

7.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 131,00 unid.  R$       187,59   R$                 24.574,29  

7.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 24,00 unid.  R$       109,78   R$                   2.634,72  

7.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  107,00 unid.  R$       275,29   R$                 29.456,03  

  
  

  
 

  

7.3 ESTRUTURAS    R$          148.463,71  

7.3.1 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$              9.882,29  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    11,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  898,39  

7.3.1.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,44   R$                      451,44  

7.3.1.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,31   R$                      144,93  

7.3.1.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         26,08   R$                        78,24  

7.3.1.4 Mão francesa perfilada 1534 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça  R$         26,23   R$                        26,23  

7.3.1.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$         11,61   R$                        11,61  

7.3.1.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça  R$           2,20   R$                         2,20  

7.3.1.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,18   R$                         5,18  

7.3.1.8 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

7.3.1.9 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           6,65   R$                        19,95  

7.3.1.10 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

7.3.2 ESTRUTURA B2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$            10.408,98  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      6,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              1.734,83  

7.3.2.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm        2,00  peça  R$       466,06   R$                      932,12  

7.3.2.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV        6,00  peça  R$         49,31   R$                      295,86  

7.3.2.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente        6,00  peça  R$         30,39   R$                      182,34  

7.3.2.4 Mão francesa perfilada 1534 mm em aço laminado galvanizado a quente        2,00  peça  R$         26,57   R$                        53,14  

7.3.2.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente        2,00  peça  R$           8,43   R$                        16,86  

7.3.2.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente        2,00  peça  R$           2,20   R$                         4,40  
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7.3.2.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente        2,00  peça  R$           5,18   R$                        10,36  

7.3.2.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente        2,00  peça  R$         20,70   R$                        41,40  

7.3.2.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto        2,00  peça  R$         13,21   R$                        26,42  

7.3.2.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado        3,00  peça  R$           8,85   R$                        26,55  

7.3.2.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm        2,00  peça  R$         72,69   R$                      145,38  

7.3.3 
ESTRUTURA M1 - REDE PRIMÁRIA NUA EM TANGENTE OU PEQUENOS 

ÂNGULOS 
Subtotal do Item =   R$              7.371,20  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      8,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  921,40  

7.3.3.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça  R$       451,44   R$                      451,44  

7.3.3.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,30   R$                      144,90  

7.3.3.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,43   R$                        88,29  

7.3.3.4 Mão francesa perfilada 993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça  R$         26,22   R$                        26,22  

7.3.3.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           7,21   R$                         7,21  

7.3.3.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça  R$           2,20   R$                         2,20  

7.3.3.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,46   R$                         5,46  

7.3.3.8 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 150 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$         10,52   R$                        10,52  

7.3.3.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto 1,00 peça  R$         13,23   R$                        13,23  

7.3.3.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

7.3.3.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

7.3.4 ESTRUTURA M2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$              5.336,19  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      3,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              1.778,73  

7.3.4.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça  R$       451,44   R$                      902,88  

7.3.4.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 6,00 peça  R$         48,12   R$                      288,72  

7.3.4.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 6,00 peça  R$         42,34   R$                      254,04  

7.3.4.4 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça  R$         26,22   R$                        52,44  

7.3.4.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm 2,00 peça  R$         13,03   R$                        26,06  

7.3.4.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm 2,00 peça  R$           2,20   R$                         4,40  

7.3.4.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

7.3.4.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         20,72   R$                        41,44  

7.3.4.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto 2,00 peça  R$         13,23   R$                        26,46  

7.3.4.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça  R$           8,85   R$                        26,55  

7.3.4.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

7.3.5 ESTRUTURA CE1T - REDE COMPACTA EM TANGENTE Subtotal do Item =   R$                  949,06  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  474,53  

7.3.5.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 1,00 peça  R$       184,98   R$                      184,98  

7.3.5.2 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 1,00 peça  R$         39,68   R$                        39,68  

7.3.5.3 
Espaçador losangular em polimero de alta densidade, resistente a trilhamento elétrico e 

a UV, rede 15 kV, com anel de amarração em Silicone 
1,00 peça  R$         53,86   R$                        53,86  

7.3.5.4 Fio de alumínio coberto para amarração classe 15 kV 8,00 m  R$           4,41   R$                        35,28  

7.3.5.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,53   R$                         5,53  

7.3.5.6 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           4,91   R$                         9,82  

7.3.5.7 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

7.3.6 ESTRUTURA CE1A - REDE COMPACTA COM BRAÇO ANTI-BALANÇO Subtotal do Item =   R$              2.929,75  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      5,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  585,95  
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7.3.6.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 1,00 peça  R$       184,98   R$                      184,98  

7.3.6.2 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 1,00 peça  R$         39,66   R$                        39,66  

7.3.6.3 
Espaçador losangular em polimero de alta densidade, resistente a trilhamento elétrico e 

a UV, rede 15 kV, com anel de amarração em Silicone 
1,00 peça  R$         53,86   R$                        53,86  

7.3.6.4 Braço anti-balanço tipo "L" em poliméro rede 15 kV 1,00 peça  R$         33,03   R$                        33,03  

7.3.6.5 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 8,00 m  R$           4,41   R$                        35,28  

7.3.6.6 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,53   R$                         5,53  

7.3.6.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 3,00 peça  R$           5,18   R$                        15,54  

7.3.6.8 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça  R$         72,69   R$                      218,07  

7.3.7 ESTRUTURA CE2 - REDE COMPACTA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$            13.739,06  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    17,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  808,18  

7.3.7.1 Braço suporte tipo "C" em aço laminado galvanizado a quente, 580mm, rede 15 kV 1,00 peça  R$       219,19   R$                      219,19  

7.3.7.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,23   R$                      144,69  

7.3.7.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,54   R$                        88,62  

7.3.7.4 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  2,00 peça  R$         19,36   R$                        38,72  

7.3.7.5 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m  R$           4,41   R$                        26,46  

7.3.7.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 2,00 peça  R$           5,53   R$                        11,06  

7.3.7.7 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

7.3.7.8 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

7.3.7.9 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

7.3.7.10 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 2,00 peça  R$         15,42   R$                        30,84  

7.3.7.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça  R$         72,56   R$                      217,68  

7.3.8 ESTRUTURA CE3TN - TRANSIÇÃO NORMAL SEM CHAVE Subtotal do Item =   R$              5.679,28  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              2.839,64  

7.3.8.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça  R$       184,98   R$                      554,94  

7.3.8.2 
Para raios de óxido de zinco plimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
3,00 peça  R$       371,03   R$                   1.113,09  

7.3.8.3 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,02   R$                      261,06  

7.3.8.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,23   R$                      144,69  

7.3.8.5 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 4,00 peça  R$         15,42   R$                        61,68  

7.3.8.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 1,00 peça  R$           5,53   R$                         5,53  

7.3.8.7 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 3,00 peça  R$         15,42   R$                        46,26  

7.3.8.8 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m  R$           4,41   R$                        26,46  

7.3.8.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  1,00 peça  R$         15,44   R$                        15,44  

7.3.8.10 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,50   R$                        88,50  

7.3.8.11 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
6,00 peça  R$         10,20   R$                        61,20  

7.3.8.12 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.8.13 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,18   R$                         5,18  

7.3.8.14 Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,02   R$                      261,06  

7.3.8.15 Cabo cobre coberto XLPE 16mm², classe 2, rede 15 kV 3,00 peça  R$         15,29   R$                        45,87  

7.3.8.16 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça  R$         25,33   R$                        75,99  

7.3.9 ESTRUTURA CE3TB - TRANSIÇÃO BECO SEM CHAVE Subtotal do Item =   R$              5.686,90  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      2,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              2.843,45  

7.3.9.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça  R$       184,98   R$                      554,94  
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7.3.9.2 
Para raios de óxido de zinco plimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
3,00 peça  R$       371,06   R$                   1.113,18  

7.3.9.3 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 Kv 3,00 peça  R$         87,02   R$                      261,06  

7.3.9.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça  R$         48,23   R$                      144,69  

7.3.9.5 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 4,00 peça  R$         15,42   R$                        61,68  

7.3.9.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 1,00 peça  R$           5,52   R$                         5,52  

7.3.9.7 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 3,00 peça  R$         15,42   R$                        46,26  

7.3.9.8 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m  R$           4,80   R$                        28,80  

7.3.9.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  1,00 peça  R$         16,44   R$                        16,44  

7.3.9.10 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça  R$         29,50   R$                        88,50  

7.3.9.11 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
6,00 peça  R$         10,20   R$                        61,20  

7.3.9.12 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.9.13 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça  R$           5,18   R$                         5,18  

7.3.9.14 Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 3,00 peça  R$         87,02   R$                      261,06  

7.3.9.15 Cabo cobre coberto XLPE 16mm², classe 2, rede 15 kV 3,00 m  R$         15,42   R$                        46,26  

7.3.9.16 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça  R$         25,33   R$                        75,99  

7.3.10 ESTRUTURA CE4 - REDE COMPACTA PARA ANCORAGEM DUPLA Subtotal do Item =   R$              1.965,02  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      1,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$              1.965,02  

7.3.10.1 Braço suporte tipo "C" em aço laminado galvanizado a quente, 580mm, rede 15 kV 1,00 peça  R$       240,02   R$                      240,02  

7.3.10.2 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 6,00 peça  R$         87,02   R$                      522,12  

7.3.10.3 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 1,00 peça  R$         48,23   R$                        48,23  

7.3.10.4 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 1,00 peça  R$         29,52   R$                        29,52  

7.3.10.5 Parafuso de cabeça quadrada (máquina) 16x 40 mm galvanizado a quente 6,00 peça  R$           4,91   R$                        29,46  

7.3.10.6 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 8,00 peça  R$         15,19   R$                      121,52  

7.3.10.7 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 2,00 m  R$           4,41   R$                         8,82  

7.3.10.8 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 6,00 peça  R$         15,42   R$                        92,52  

7.3.10.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  2,00 peça  R$         15,44   R$                        30,88  

7.3.10.1

0 

Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
4,00 peça  R$         10,20   R$                        40,80  

7.3.10.1

1 
Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

7.3.10.1

2 
Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça  R$           5,18   R$                        10,36  

7.3.10.1

3 
Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 2,00 peça  R$           5,53   R$                        11,06  

7.3.10.1

4 
Cobertura para conector cunha rede 15 kV 3,00 peça  R$           9,72   R$                        29,16  

7.3.10.1

5 
Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 6,00 peça  R$         87,02   R$                      522,12  

7.3.10.1

6 
Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça  R$         72,69   R$                      218,07  

7.3.11 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$            16.465,89  

  
 

Número de Estruturas =   R$                    89,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  185,01  

7.3.11.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

7.3.11.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

7.3.11.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.11.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça  R$           6,62   R$                         6,62  

7.3.12 ESTRUTURA IA - SECUNDÁRIA TANGENTE EM ÂNGULO Subtotal do Item =   R$              1.401,06  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      6,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  233,51  
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7.3.12.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,64   R$                        79,28  

7.3.12.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

7.3.12.3 Abraçadeira plástica T50 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

7.3.12.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.12.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

7.3.13 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$              2.391,24  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      4,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  597,81  

7.3.13.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,27   R$                        78,54  

7.3.13.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

7.3.13.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça  R$         19,82   R$                        39,64  

7.3.13.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.13.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

7.3.13.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

7.3.13.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           8,58   R$                        17,16  

7.3.14 ESTRUTURA ITA - SECUNDÁRIA TOPO ABERTO Subtotal do Item =   R$              5.173,84  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      8,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  646,73  

7.3.14.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

7.3.14.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

7.3.14.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

7.3.14.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.14.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

7.3.14.6 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

7.3.14.7 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

7.3.14.8 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

7.3.15 ESTRUTURA - PARA-RAIO Subtotal do Item =   R$            53.016,75  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      5,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$            10.603,35  

7.3.15.1 
Para raios de óxido de zinco plimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 

kV / 10 kA 
15,00 peça  R$       371,06   R$                   5.565,90  

7.3.15.2 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 15,00 peça  R$       335,83   R$                   5.037,45  

7.3.16 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO Subtotal do Item =   R$              2.917,40  

  
 

Número de Estruturas =   R$                      4,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  729,35  

7.3.16.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         39,65   R$                        79,30  

7.3.16.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça  R$         13,21   R$                        26,42  

7.3.16.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça  R$         19,82   R$                        79,28  

7.3.16.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça  R$         72,69   R$                        72,69  

7.3.16.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça  R$           7,74   R$                        15,48  

7.3.16.6 
Conector tipo perfuração em poliméro, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, 

bitola até 50mm² 
3,00 peça  R$         27,54   R$                        82,62  

7.3.16.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça  R$         10,20   R$                        10,20  

7.3.16.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça  R$         60,56   R$                      121,12  

7.3.16.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça  R$         60,56   R$                      242,24  

7.3.17 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$              3.149,80  
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Número de Estruturas =   R$                    10,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  314,98  

7.3.17.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça  R$         45,14   R$                        90,28  

7.3.17.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça  R$         13,21   R$                        52,84  

7.3.17.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça  R$         72,69   R$                      145,38  

7.3.17.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça  R$           6,62   R$                        26,48  

    
 

  
 

  

7.4 MATERIAIS    R$          241.756,76  

7.4.1 POSTES    R$          216.022,22  

7.4.1.1 Poste de concreto circular 9M / 200 DAN 18,00 unid.  R$    2.202,10   R$                 39.637,80  

7.4.1.2 Poste de concreto circular 9M / 400 DAN  5,00 unid.  R$    2.642,50   R$                 13.212,50  

7.4.1.3 Poste de concreto circular 11M / 200 DAN 19,00 unid.  R$    2.752,60   R$                 52.299,40  

7.4.1.4 Poste de concreto circular 11M / 400 DAN 8,00 unid.  R$    2.862,46   R$                 22.899,68  

7.4.1.5 Poste de concreto circular 12M / 400 DAN 25,00 unid.  R$    2.972,80   R$                 74.320,00  

7.4.1.6 Poste de concreto circular 12M / 600 DAN 4,00 unid.  R$    3.413,21   R$                 13.652,84  

7.4.2 TRANSFORMADOR      R$            25.734,54  

7.4.2.1 
Transformador trifásico 30 kva primário ajustável de 10.2 kva até 13.8 kva padrão 

CPFL, isolação a óleo, delta / estrela, com estrutura para fixação de para-raios. 
       3,00  unid.  R$    8.578,18   R$                 25.734,54  

  
    

  

 Valor Total Estimado (Lote 1 + Lote 2) =    R$    2.875.401,03  

O valor  para o fornecimento da placa de obra é referência CPOS 182, de Julho/2.021 - Código 02.08.050. Os valores unitário e total apresentados já contemplam 

taxa de BDI de 21,38%, conforme composição anexa. 

Todos os demais valores foram obtidos por meio de consulta a empresas existentes no mercado e expressam a média dos valores obtidos nestas propostas. A data 

base destes valores é Fevereiro/2.021. Os valores apresentados se referem a preço final para fornecimento do item, já estando contemplados todas as despesas com 

administração, encargos, tributos, riscos e lucros da empresa fornecedora. 

Os valores apresentados contemplam o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. 

  Eng. João Carlos de Assis Márcio Gustavo Bernardes Reis   

  Matrícula nº 1.934 Prefeito Municipal   
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ANEXO I - CONTINUAÇÃO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 

 

Substituição de Iluminação Pública Existente Por Luminárias de LED; Ampliação de Rede de Energia Elétrica em Baixa Tensão e Implantação de Novos 

Pontos de Iluminação Pública 

 Locais: Diversas Vias da Malha Viária Urbana, Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr., Estrada do Bruno e Estrada Municipal JGR 

221 - Estrada Amadeu Bruno  

 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 

ITEM  
 DISCRIMINAÇÃO   CUSTO  

 PERÍODO  

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1 Fornecimento de Placa de Obra  R$         1.836,80  

      

Reservado para 

finalização de 

documentação para 

apresentação aos 

órgãos de controle, 

recebimento 

provisório e definitivo 

da obra e demais 

atividades 

burocráticas. O 

período de realização 

da obra deverá estar 

restrito aos 90 

(noventa) dias, 

constantes dos meses 

"1", "2" e "3" deste 

cronograma. 

612,26 612,26 612,28 

      

2 

SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EXISTENTE POR LUMINÁRIAS 

EM LED 

 R$     851.076,25  

      

425.538,12 425.538,13   

      

3 

AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

BAIXA TENSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR 

LUMINÁRIAS DE LED E INSTALAÇÃO DE 

NOVOS PONTOS, EM ESTRADAS DO 

MUNICÍPIO 

 R$   2.022.487,98  

      

      

505.621,99 707.870,79 808.995,20 

      

      

      

TOTAL =   R$   2.875.401,03   R$  931.772,37   R$  1.134.021,18   R$  809.607,48  

        

        

        

 
    

 
      

 

 
Eng. João Carlos de Assis 

 
Márcio Gustavo Bernardes Reis 

 

 
Matrícula nº 1.934 

 
Prefeito 
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ANEXO I - CONTINUAÇÃO 

 

COMPOSIÇÃO BDI 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 

 

 

 

Composição do BDI conforme regras do Acórdão 2.622/2.013 do Tribunal de Contas da União  

                                   

                         
LIMITES RECOMENDADOS 

 

ITEM SIGLA VALOR 
 

INFERIOR 
 

SUPERIOR 
 

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     AC 4,00% 
 

3,80% 
 

4,67% 
 

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,50% 
 

0,32% 
 

0,74% 
 

TAXA DE RISCO                         R 0,75% 
 

0,50% 
 

0,97% 
 

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS             DF 1,12% 
 

1,02% 
 

1,21% 
 

TAXA DE LUCRO                       L 7,60% 
 

6,64% 
 

8,69% 
 

TAXA DE TRIBUTOS 

PIS (geralmente 0,65%)       

I 

0,65% 
 

Variável 

 

Variável 

 

COFINS (geralmente 3,00%)     3,00% 
 

  
 

ISS (legislação municipal)     2,00% 
 

  
 

CPRB (INSS)             0,00% 
 

  
 

                                   

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 
                 

BDI RESULTANTE                             21,38% 
           

                                   

Fórmula Utilizada: 
 

BDI =  

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 
                

       
(1-I) 

                

                                   

                          
                      

eng. João Carlos de Assis 
                           

Matrícula nº 1.934 
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ANEXO I - CONTINUAÇÃO 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 1 

 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 

 

 

Obra: Modernização da Iluminação Pública com utilização de Luminárias LED 

 
Local: Parque dos Lagos, Ruas do entorno do Parque dos Lagos (Rua Pinto Catão, Rua 

Amazonas, Rua Franco, Rua Eduardo Tozzi, Praça Gomes e Praça Basaglia), Avenida 

Pacífico Moneda, Rua Maranhão e Vias públicas da Região Central, compreendendo as ruas 

Júlio Frank, Lauro de Carvalho, Carlos Turato, Alfredo Bueno, Cândido Bueno, Alfredo 

Engler, Travessa Dona Ermelinda, Silvia Bueno, Julia Bueno, Praça Umbelina Bueno, 

Coronel Amâncio Bueno, José Alves Guedes, Dr. Fernando Costa 

 
1 – Considerações Gerais 
 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a 

execução dos serviços e aquisição dos materiais e serem instalados. 

Para efeitos deste memorial, a Contratada para a execução dos serviços será 

denominada simplesmente como Contratada e a Prefeitura do Município de Jaguariúna será 

denominada somente Prefeitura. 

A Contratada deverá fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

responsável pela execução da obra. 

Para todas as atividades e serviços a serem executados, a Contratada deverá 

realizar e apresentar a Análise Prevencionista de Risco, conforme GED específica da 

Concessionária de Energia CPFL. 

A Contratada é responsável pelo isolamento das áreas de trabalho, de modo a 

garantir a segurança de pedestres e veículos no local. A interdição, seja total ou parcial, 
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deverá ser comunicada antecipadamente à secretaria gestora, para que esta 

possa veicular a interdição aos munícipes, através dos veículos oficiais de comunicação da 

Prefeitura. 

A Contratada deverá manter responsável técnico devidamente habilitado e 

capacitado, com registro válido em seu conselho de classe, que acompanhará as equipes de 

instalação elétrica durante a execução do trabalho. Este técnico será responsável por 

coordenar, supervisionar e orientar as equipes quanto a correta instalação das luminárias 

públicas e demais equipamentos/materiais, para o atendimento do projeto luminotécnico 

recebido, devendo dirigir tecnicamente todos os serviços, executando-os com rigorosa 

observância estabelecidas nas instruções, bem como na forma da lei, seguir as normas técnicas 

brasileiras pertinentes, as orientações, especificações e normas técnicas da Concessionária de 

Energia e o código de obras do município, assumindo total responsabilidade por qualquer erro, 

omissão ou imperícia. 

Todas as atividades desenvolvidas para a execução da obra deverão atender as 

exigências das normas de segurança, tanto do Ministério do Trabalho como também da 

Prefeitura Municipal. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados são de 

responsabilidade da Contratada. 

A utilização de materiais e/ou equipamentos que não atenderem as normas e/ou 

não forem aceitos pela Concessionária de Energia, deverão ser substituídos imediatamente, 

sendo de responsabilidade da Contratada a sua substituição, não cabendo nenhum ônus para 

a Prefeitura, bem como o ressarcimento de todos os prejuízos ocasionados pela utilização 

destes materiais/equipamentos. 

A Secretaria de Obras e Serviço e/ou a Fiscalização, poderá solicitar amostras dos 

materiais que serão fornecidos e utilizados nas substituições das luminárias para inspeção 

visual e, caso necessário, encaminhar para laboratório especializado, podendo ser rejeitado 

caso não atendam as especificações exigidas. 

A fim de se garantir e/ou otimizar o conforto luminotécnico atual, a Contratada 

deverá realizar medições dos níveis de iluminância em algumas vias, antes e depois da Ação 

de Eficiência Energética (AEE). 
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2 – Normas 

Todos os serviços, ferramentas, materiais e equipamentos, devem obedecer ao prescrito pelas 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras específicas para 

cada caso, em especial as Normas NBR 5101 e NBR 5410, bem como as Orientações, Especificações, 

Padrões e Normas Técnicas da Concessionária de Energia Elétrica Local – CPFL Santa Cruz. Deverá 

também ser respeitada as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as Normas 

NR10 e NR35. 

3 – Placa de Identificação de Obra 

A Contratada deverá proceder, antes do início da execução contratual, a instalação 

de uma única placa relativa à obra, que será instalada em local a ser definido pela 

Fiscalização e servirá para todos os serviços a serem executados. 

Sua composição atenderá ao padrão indicado pela Prefeitura ou pelo Órgão 

financiador dos recursos, que determinará suas dimensões mínimas. 

A placa deverá receber a manutenção necessária, pela Contratada, durante toda a 

vigência contratual. 

O fundo da placa poderá ser em chapa de aço galvanizado nº 16 ou nº 18, ou em chapa de 

madeira, tipo compensado, com espessura de 12mm, que receberão pintura ou adesivação ou, 

então, em lona adesivada, aplicada sobre a estrutura. Sua estrutura poderá ser em aço ou 

madeira. 

4 - Objeto 

Serão substituídos 800 conjuntos de iluminação pública (IP) de propriedade da 

Prefeitura do Município de Jaguariúna, em diversas ruas da região central, Avenida Pacífico 

Moneda e Rua Maranhão, Parque dos Lagos e ruas do entorno, conforme relação abaixo e 

projeto anexo. 

1. Rua Alfredo Engler – 13 pontos de IP 

 

2. Rua Cândido Bueno, trecho compreendido entre a Avenida Prefeito 

Laércio José Gothardo e entroncamento com a Rua Alfredo Engler – 18 

pontos de IP 
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3. Rua Alfredo Bueno, trecho compreendido entre a Avenida Prefeito 

Laércio José Gothardo e a Rua Dr. Fernando Costa – 18 pontos de IP 
 

4. Rua Júlio Frank, trecho compreendido entre a Avenida Prefeito Laércio 

José Gothardo e a Rua José Alves Guedes – 16 pontos de IP 

5. Avenida Lauro de Carvalho, trecho compreendido entre a Avenida 

Prefeito Laércio José Gothardo e a Rua José Alves Guedes – 13 pontos de 

IP 

6. Rua Carlos Turato – 6 pontos de IP 

 

7. Rua Silvia Bueno, trecho compreendido entre a Rua Julio Frank e a 

Rua Alfredo Engler – 15 pontos de IP 

8. Rua Julia Bueno, trecho compreendido entre a Rua Julio Frank e a 

Rua Alfredo Engler – 14 pontos de IP 

9. Travessa Dona Ermelinda – 7 pontos de IP 

 

10. Praça Umbelina Bueno (via pública) – 6 pontos de IP 

 

11. Rua Coronel Amâncio Bueno, trecho compreendido entre a Rua Julio 

Frank e a Avenida Prefeito Laércio José Gothardo – 16 pontos de IP 

12. Rua José Alves Guedes, trecho compreendido entre a Rua José 

Alves Guedes e a Rua Alfredo Engler – 14 pontos de IP 

13. Rua Dr. Fernando Costa – 7 pontos de IP 

 

14. Avenida Pacífico Moneda – 94 pontos de IP 

 

15. Rua Maranhão – 175 pontos de IP 

 

16. Parque dos Lagos – 332 pontos de IP 

 

17. Praça Basaglia – 10 pontos de IP 

 

18. Rua Amazonas – 5 pontos de IP 

 

19. Rua Eduardo Tozzi – 4 pontos de IP 

20. Rua Pinto Catão – 3 pontos de IP 
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21. Rua Franco – 6 pontos de IP 

 

22. Praça Gomes – 8 pontos de IP 

 

A totalidade dos pontos a serem contemplados são EXISTENTES, e serão feitas            

as substituições das luminárias atualmente instaladas por novas luminárias de 

tecnologia LED, de potências menores e mais eficientes. 

Não serão instalados novos pontos de Iluminação Pública, bem como não existirá 

prolongamento ou implantação de novas redes BT ou MT. 

Não deverá ser substituído nenhum ponto de Iluminação Pública que não esteja 

contemplado no projeto anexo. 

A Contratada deverá realizar a substituição da luminária pública e/ou seu conjunto 

(braço, relé, cabos, luminária, etc.), não devendo, em hipótese nenhuma, deixar o ponto sem 

iluminação. 

Para as luminárias instaladas em Braços simples, bem como longos e médios, 

localizados nos postes de concreto ou madeira, serão utilizados exatamente os mesmos 

braços existentes. Porém, caso sejam verificadas situações de degradação nos braços 

existentes, que ensejem sua substituição, a Prefeitura deverá ser comunicada e fará o 

fornecimento do respectivo braço para substituição. 

Deverá ser prevista a substituição de até 20% dos braços existentes, para os casos 

em sejam verificadas inconformidades que justifiquem a substituição, a critério da 

fiscalização. 

Os Relés Fotoelétricos deverão ser retirados da base atual e reinstalados na 

base/tomada incorporada no corpo das luminárias Tecnologia LED. Porém, nos casos em 

que estes relés apresentem defeito e necessitarem de substituição, a Prefeitura deverá ser 

comunicada e fará o fornecimento do respectivo relé para substituição. 

As luminárias e lâmpadas atualmente existentes deverão ser totalmente 

removidas, retirando-se as carenagens, difusores, lâmpadas e soquetes, bem como todos os 

componentes de ignição tais como, capacitores, reatores e ignitores. 
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Todos os materiais retirados do sistema de IP a título de substituição (luminárias, 

reatores, bases, cabos etc.) deverão ser listados e separados, pelas equipes da Contratada em 

dois lotes, denominados “Servíveis” e “Inservíveis”, e entregues na Secretaria de Obras. 
 
Os condutores atualmente existentes deverão ser substituídos totalmente no 

trecho entre a conexão com a rede de baixa tensão da concessionária e a luminária, por 

dentro do braço tubular metálico, e ser conectado diretamente às novas luminárias 

tecnologia LED. As novas luminárias não utilizam componentes de ignição. 

As conexões entre os condutores e a rede de baixa tensão da concessionária 

deverão ser realizadas com conectores de pressão. 

Os pontos de Iluminação Pública já são alimentados pela rede de distribuição da 

distribuidora local CPFL Santa Cruz, na tensão secundária de 220V (Volts). Essa situação 

permanecerá inalterada para as luminárias LED em substituição das atuais. 

O Ponto de Entrega para a Iluminação Pública do Município ocorre atualmente na 

conexão da rede elétrica da distribuidora com a instalação elétrica de cada Luminária. Essa 

situação permanecerá inalterada para as luminárias LED em substituição das atuais. 

Tabela demonstrativa do projeto 

 

CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS SISTEMA EXISTENTE - A RETIRAR SISTEMA A INSTALAR / SUBSTITUIR 
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ALFREDO ENGLER V3 
VSA

P 

250 30 280 13 1 13 LED 80 - 80 13 1 13 BSM 

CÂNDIDO BUENO V2 
VSA

P 

250 30 280 18 1 18 LED 100 - 100 18 1 18 BSM 

ALFREDO BUENO V2 VSA

P 

250 30 280 18 1 18 LED 100 - 100 18 1 18 BSM 

JULIO FRANK V2 
VSA

P 

250 30 280 16 1 16 LED 100 - 100 16 1 16 BSM 

LAURO DE 

CARVALHO 
V3 

 

VSA

P 

250 30 280 13 1 13 LED 80 - 80 13 1 13 BSM 

CARLOS TURATO V3 
VSA

P 

150 22 172 6 1 6 LED 80 - 80 6 1 6 BSM 
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SILVIA BUENO V3 VSA

P 

250 30 280 15 1 15 LED 80 - 80 15 1 15 BSM 

JULIA BUENO V3 
VSA

P 

250 30 280 14 1 14 LED 80 - 80 14 1 14 BSM 

DONA ERMELINDA V3 
VSA

P 

150 22 172 7 1 7 LED 80 - 80 7 1 7 BSM 

UMBELINA BUENO - 

Ruas do entorno 
V2 

 

VSA

P 

250 30 280 6 1 6 LED 100 - 100 6 1 6 BSM 

CEL. AMÂNCIO 

BUENO 
V3 

 

VSA

P 

250 30 280 16 1 16 LED 80 - 80 16 1 16 BSM 

JOSÉ ALVES 

GUEDES 
V3 

 

VSA

P 

250 30 280 14 1 14 LED 80 - 80 14 1 14 BSM 

DR. FERNANDO 

COSTA 
V3 

 

VSA

P 

150 22 172 7 1 7 LED 80 - 80 7 1 7 BSM 

PACÍFICO MONEDA 

(ATÉ 

COND.LARANJEIRAS) 

 

V2 

 

VSA

P 

 

150 

 

22 

 

172 

 

90 

 

1 

 

90 

 

LED 

 

100 

 

- 

 

100 

 

90 

 

1 

 

90 

 

BSM 

 

PACÍFICO MONEDA 

(ATÉ 

COND.LARANJEIRAS) 

 

V1 

 

VSA

P 

 

400 

 

38 

 

438 

 

1 

 

4 

 

4 

 

LED 

 

150 

 

- 

 

150 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4P 

MARANHÃO V2 
VSA

P 

250 30 280 17 1 17 LED 100 - 100 17 1 17 BSM 

MARANHÃO V2 
VSA

P 

150 22 172 66 1 66 LED 100 - 100 66 1 66 BSM 

MARANHÃO ( 4 pq 

lagos, 1 no cruzamento com 

Alexandre Marion) 

 

V1 

 

VSA

P 

 

400 

 

38 

 

438 

 

5 

 

4 

 

20 

 

LED 

 

150 

 

- 

 

150 

 

5 

 

4 

 

20 

 

4P 

MARANHÃO V2 
VSA

P 

250 30 280 18 4 72 LED 150 - 150 18 4 72 4P 

BASAGLIA V3 
VSA

P 

150 22 172 10 1 10 LED 80 - 80 10 1 10 BSL 

AMAZONAS V2 VSA

P 

150 22 172 5 1 5 LED 100 - 100 5 1 5 BSL 

EDUARDO TOZZI V3 VSA

P 

150 22 172 4 1 4 LED 80 - 80 4 1 4 BSL 

PINTO CATÃO V4 VSA

P 

150 22 172 3 1 3 LED 60 - 60 3 1 3 BSM 

FRANCO V4 
VSA

P 

150 22 172 6 1 6 LED 60 - 60 6 1 6 BSM 

GOMES V3 VSA

P 

150 22 172 8 1 8 LED 80 - 80 8 1 8 BSL 

PARQUE DOS LAGOS PARQUE 
VSA

P 

400 38 438 4 4 16 LED 180 - 180 4 4 16 4P 

PARQUE DOS LAGOS PARQUE 
VSA

P 

400 38 438 77 4 308 LED 150 - 150 77 4 308 4P 

PARQUE DOS LAGOS PARQUE 
VSA

P 

150 22 172 8 1 8 LED 80 - 80 8 1 8 1P 

 

Definições da Tabela: 

 

Tecnologia de luz: 

VSAP: Vapor de Sódio à alta pressão; VMAP: vapor de mercúrio à alta pressão; LED: Light 

emiting Diode (Diodo emissor de luz). 

- Tipo de Estrutura: 
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BSM: Braço Simples Médio; 

BSL: Braço Simples Longo; 

BDM: Braço Duplo Médio; 1P: 

Uma Pétala; 

2P: Duas Pétalas; 3P: Três Pétalas; 4P: Quatro Pétalas 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: - As potências destacadas nas tabelas servem apenas para referência e 

orientação. O parâmetro primordial a ser observado para aquisição das luminárias é o fluxo 

luminoso. 

 

Tabela de Resumo Quantitativos 

RESUMO DE QUANTITATIVOS DE LUMINÁRIAS LED 

LUMINÁRIA TIPO L1 (ref. 

60W) 

9 UNIDADES 

LUMINÁRIA TIPO L2 (ref. 

80W) 

135 UNIDADES 

LUMINÁRIA TIPO L3 (ref. 

100W) 

236 UNIDADES 

LUMINÁRIA TIPO L4 (ref. 

150W) 

404 UNIDADES 

LUMINÁRIA TIPO L5 (ref. 

180W) 

16 UNIDADES 

TOTAL 800 UNIDADES 

Redução de Potência Instalada 

 

- Potência Total Instalada (apenas de pontos a serem contemplados): 

255.224 W (A) 

 

- Potência Total a Instalar (luminárias LED - substituição): 

98.420 W (B) 

 

- Potência Total de Iluminação Pública a ser Retirada da 

Rede: 156.804 W (C=A-B) 

5 – Especificações Técnicas da Luminária 

Esta Especificação Técnica estabelece critérios e exigências técnicas mínimas, 

aplicáveis ao fornecimento de luminárias LED para utilização em iluminação pública. Não 

isenta de responsabilidade o fornecedor quanto ao desempenho do material. Não o exime da  
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responsabilidade sobre o correto projeto, a fabricação e o desempenho da luminária ofertada, 

sendo responsável também pelos componentes e processos de fabricação utilizados por seus 

subfornecedores. 

 

5.1 – Normas e Documentos Complementares 

 
Adota as últimas revisões das normas técnicas abaixo relacionadas: 

 

NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de 

LED - Requisitos de desempenho. 

NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da lâmpada - parte 2-13 

Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em CC ou CA 

para os módulos de LED. 

NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios. 

 

NBR IEC 62262 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros de 

equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK). 
 
NBR 5101 - Iluminação Pública – Procedimento. 

 

NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 

 

ABNT NBR IEC 62722-2-1 2016 – Desempenho de luminária - requisitos 

particulares para luminárias LED. 

IEC 61000-3-2:2009 – Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic 

current emissions (equipment input current < 16 A per phase) - Limites para corrente 

harmônica em diversos equipamentos elétricos (corrente de entrada do equipamento ≤ 16 A 

por fase) entre eles, inversores. 

IES LM-79 - Electrical and Photometric Measurements of solid-state lighting 

product; Medições elétricas e fotométricas do produto de iluminação de estado sólido. 

IES LM-80 - Measuring lumen maintenance of led light sources; Manutenção da 

luz de medição de fontes de luz led. 

Portaria Nº 20 INMETRO - Luminárias para Lâmpadas de Descarga e 

LED. ABNT NBR 5461 Iluminação – Terminologia. 
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ABNT NBR IEC 62031:2013 Módulos de LED para iluminação em geral – 

Especificações de segurança. 

ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de Proteção providos por invólucros (Códigos 

IP). 

 

ABNT NBR IEC 62504:2013 Termos e definições para LED e os módulos de LED de iluminação 

geral. 

 

ABNT NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 

atributos. 

ABNT NBR 5123:2016 Relé fotocontrolador intercambiável e tomada para 

iluminação - Especificação e ensaios. 

ABNT NBR 14232 Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — 

Anodização para bens de consumo. 

ABNT NBR ISO 209 Alumínio e suas ligas – Composição química. 

  
ABNT NBR 12613 Tratamento de superfície do alumínio e suas ligas - 

Determinação da qualidade de selagem da anodização pelo método da absorção de corantes. 

ABNT NBR 11003 Tintas – Determinação da aderência – Método de ensaio. 

 

IEC-62717 LED Modules for General Lighting Performance Requirements: 

Módulos de LED para requisitos gerais de desempenho de iluminação. 

EN 13201 European Standard for Road Lighting (EN-1, 2, 3, 4; TR-1, 2): Norma 

Europeia sobre Iluminação Pública: EN 13201 - Escolha das classes de iluminação, EN 

13201-2: Parâmetros fotométricos recomendados, EN 13201-3: Cálculo dos parâmetros 

fotométricos, EN 13201-4: Métodos de medida das performances fotométricas, valores de 

luminância média, recomendada, para as vias interurbanas, urbanas e rurais. 

ANSI/IES RP-16-10 Nomenclature And Definitions For Illuminating Engineering: 

Nomenclatura e definições para engenharia de iluminação. 

ANSI C136.10 American national standard for roadway lighting equipment 

lockingtype photocontrol devices and mating receptacle physical and electrical  
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interchangeability and testing: Norma nacional americana para equipamentos de 

iluminação de estradas dispositivos de controle de fotocontrole e receptáculo de acoplamento 

intercambiabilidade elétrica e testes físicos e elétricos. 

IESNA LM-63 Standard file format for electronic transfer of photometric data: 

Formato de arquivo padrão para transferência eletrônica de dados fotométricos. 

CIE 31 Glare and uniformity in rod lighting installations: Ofuscamento e  

uniformidade nas instalações de iluminação em hastes. 

CIE 34 Road lighting lantern and installations data-photometrics, classification 

and performance: Dados de fotometria, classificação e desempenho das instalações de 

iluminação rodoviária. 

CIE 115 Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian 

traffic: Recomendações para a iluminação de estradas para tráfego de automóveis e 

pedestre. 

CIE 121 The photometry and goniophotometry of luminaires: A fotometria e 

goniofotometria de luminárias. 

ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV): 

Prática padrão para operação de aparelhos de luz fluorescente para exposição a UV de 

materiais não metálicos. 

NTC 841050/98 – Projeto de Iluminação Pública. 

 

NTC 848680/10 – Montagem de Redes de Iluminação Pública – Fixação e 

Ligações. 

NTC 813951/53 – Braço de Iluminação Pública. 

 

Portaria 478:2013 INMETRO Regulamento Técnico da Qualidade para 

Luminárias para Lâmpadas e Descarga e LED – Iluminação Pública Viária. 

Portaria 317:2015 INMETRO Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

Luminárias com Lâmpadas de Descarga e Lâmpadas LED para Iluminação Pública Viária. 

Portaria 389:2014 INMETRO Instrução Técnica – Qualidade para Lâmpadas LED 

com Dispositivo de Controle Integrado à Base. 
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Portaria 20:2017 INMETRO Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias 

para Iluminação Pública Viária Cartilha ABILUX Orientações gerais para usuários sobre 

luminárias LED para Iluminação Pública – viária, ruas, avenidas, travessas, logradouros, 

parques e áreas públicas. 

 

5.2 Identificação e Acondicionamento 

 

Todas as luminárias deverão estar identificadas de acordo com a NBR 15129:2012. 

Deverão estar gravadas em local visível, externamente ao corpo da luminária, de forma 

legível e indelével, as seguintes informações: 

• Nome ou marca do fabricante; 

• Modelo da luminária; 

• Potência nominal; 

 
• Tensão nominal; 

 
• Frequência nominal; 4 

• Tipo de proteção contra choque elétrico; 

• Grau de proteção do alojamento e do conjunto ótico; 

• Taxa de distorção harmônica (TDH); 

• Temperatura de Cor; 

• Índice de Reprodução de cores; 

• Data de fabricação; 

• Número de série. 

 

As luminárias deverão estar acondicionadas individualmente em caixas de papelão 

adequadas ao transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo e às operações usuais de 

manuseio e de armazenamento. Em uma das laterais externas da embalagem, deverão 

constar (no mínimo): 

• identificação do produto (marca, modelo, potência nominal, etc); 

 

• informações relativas à armazenagem (massa bruta, posição, empilhamento 

máximo, etc); 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 56 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• informações relativas aos impedimentos (calor, luz, etc). 

 

5.3 Características Mecânicas 

 

Corpo injetado em alumínio a alta pressão SAE 305, ou A413-0, ou equivalente; 

Pintura eletrostática na cor cinza Munsell N6,5 ou outra que a Prefeitura de 

Jaguariúna indicar; 

 

Quando existir o refrator (vidro/lente primaria) que protege os LEDs e for feito de 

polímero, deverá ser apresentado ensaio de durabilidade do material exposto à radiação UV 

e à luz solar conforme a norma ASTM G54, inclusive ensaios de UV das lentes 

(polímero/lente secundaria) que recobrem os LEDs. 

Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs, devem ser de alumínio 

injetado em alta pressão, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de 

arrefecimento. Os dissipadores devem ser projetados de forma a não acumular detritos, por 

meio de escoamento da água. 

Deverão ser aplicadas lentes secundárias de polimetilmetacrilato ou equivalente 

com alta eficiência. 

Em caso de falha de um LED, os módulos de LED e o “driver” deverão permitir o 

funcionamento dos demais LEDs. 

Acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção 

contra radiação ultravioleta, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de 

60 micrometros, na cor cinza ou grafite. Caso sejam empregadas peças galvanizadas, estas 

deverão apresentar na galvanização o mesmo matiz, saturação e brilho do corpo da 

luminária. Não serão aceitas peças que apresentem imperfeições como manchas, arranhões, 

bolhas, escorrimentos, rebarbas, etc... 

Conexões: As conexões mecânicas poderão ser fechos de pressão inseridos no 

próprio corpo da luminária (em aço inox e/ou alumínio) ou parafusos (em aço inox). 

Grau de Proteção (Código IP): IP66 ou superior para o bloco ótico. IP65 ou 

superior para o driver. IP44 ou superior para o alojamento do driver na luminária. 
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É vedada a utilização de cola para selagem da luminária. Deverá ser apresentado 

ensaio conforme a NBR IEC 60598-1. 

A luminária deve ser submetida ao ensaio para verificar a proteção contra impactos 

mecânicos de acordo com a norma NBR IEC 62262, apresentando grau de resistência ao 

impacto de no mínimo IK08 (LENTE PRIMÁRIA E SECUNDARIA) em laudo expedido 

por autoridade competente. 

O conjunto deve atender aos testes de vibração. Deverá ser apresentado ensaio 

conforme normas ABNT NBR IEC 60598-1/2010, NBR IEC 62262. 

As luminárias devem possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 48,3 mm a 

60,3mm. (BUCHA PARA DIÂMETRO 48 MM), e inclinação de + - 5° sem sistema de 

rótula. Caso não tenha este ajuste de inclinação, deverá ser fornecido com sistema de rótula 

para o ajuste de + - 5°. 

Temperatura de Operação: A luminária deverá operar, sem prejuízos a quaisquer 

materiais e/ ou equipamentos, no mínimo entre temperaturas de -5°C e 40°C. 

A luminária deverá suportar esforços de ventos de até 150km/h, conforme previsto 

na ABNT NBR 15129 ou teste de carregamento vertical e horizontal. 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento vertical. 

Deve ser aplicada, nos dois sentidos verticais, perpendicular ao corpo de cada luminária, 

uma carga de dez vezes o peso da luminária completa (incluindo o peso do “driver”) no 

baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a luminária fixa em sua posição 

normal de trabalho, em suportes adequados com os mesmos diâmetros dos braços de 

aplicação. Após o ensaio qualquer parte do corpo não deve apresentar ruptura. 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento 

horizontal. Deve ser aplicada, nos dois sentidos horizontais perpendiculares ao braço, uma 

carga de dez vezes o peso de cada luminária completa (incluindo o peso do “driver”) no 

baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a luminária fixa em suportes 

adequados com os mesmos diâmetros dos braços de aplicação. Após o ensaio qualquer parte 

do corpo não deve apresentar ruptura. 
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Resistência ao torque dos parafusos e conexões: Os parafusos utilizados no corpo 

da luminária e conexões não deverão apresentar qualquer deformação durante aperto e 

desaperto ou provocar deformações e/ou quebra do equipamento. 

 

A luminária deverá ser provida de tomada para possibilitar a instalação de relé 

fotoelétrico (ABNT NBR 5123) de 7 pinos que permita o giro em torno de seu eixo de 360° 

de forma a possibilitar a orientação do fotosensor contra incidência de luz artificial. 

 

5.4 Características Elétricas 
 

As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante, 

incluindo todos os seus componentes e assessórios, prontas para serem instaladas na rede de 

iluminação pública em tensão nominal de 120VCA a 240 VCA, 

Deverão possuir: 

  
• Tensão nominal de 127Vca a 220 VCA; 

 

• Fator de potência mínimo de 0,92; 

 

• Distorção Harmônica Total (TDH) da corrente de entrada deverá estar em 

conformidade com a norma IEC 61000-3-2, comprovado mediante apresentação de laudo; 

• Frequência Nominal: 50/60Hz e considerar a tolerância de tensão 

estabelecida pela ANEEL; 

• Potências Nominais Máximas: CONFORME DEFINIÇÕES POR TIPO DE 

LUMINÁRIAS NO ITEM ESPECÍFICO DESSE DOCUMENTO; 

• “Driver”: Deverá estar incorporado internamente à luminária; 

 

• A corrente de alimentação fornecida pelo “driver” não deve ultrapassar a 

corrente nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; 

• Protetor de surto (DPS) intercambiável e externo ao driver; 

 

• Vida útil do Conjunto: mínimo 60.000 horas; 

 

• Classe de Isolamento elétrico: Classe I; 
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• Condições de Operação: altitude, temperatura, umidade: 

 

• Altitude não superior a 1.500m; 

 

• Temperatura média do ar ambiente, num período de 24 horas, não superior a + 

35°C; Temperatura do ambiente entre -5°C e + 50°C; 

• Umidade relativa do ar até 100%; 

 

Fiação: Cabo isolado de cobre flexível, PVC, 1,5mm², mínimo 750V de isolação, 

formação mínima com 7 fios, mínimo 50cm de comprimento fora do braço da luminária. 

Não serão aceitos conectores do tipo torção ou luva nas emendas dos cabos. Os cabos 

deverão suportar temperaturas equivalentes à temperatura de operação do equipamento. 

A placa de circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (metal clad printed 

circuit board) de alumínio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). Não 

serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro. 
 
Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentação (driver), as conexões e 

protetor contra surto, devem ser instalados internamente à luminária, com acesso livre sem 

auxílio de ferramentas especiais, e ser substituível. 

Deverá possuir imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 

61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. 

O protetor de surto adicional para o Drive e LED, deverá suportar impulsos de 

tensão de pico de 10.000 ±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de 

descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no modo diferencial (L1-Terra, 

L1-L2/N, L2/N-Terra) e deverá suportar 15 surtos de até 10 kA. 

Base/Tomada para relé fotoelétrico: Deverá estar incorporado ao corpo da 

luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, que possibilite a instalação de relé fotocontrolador 

(acionamento eletrônico ou eletromagnético) ou dispositivo de tele gestão futuro; 

Os componentes da luminária devem ter vida média mínima de 60.000 horas, 

garantindo-se a substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. 

As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, saliências e 

outros defeitos análogos que possam causar abrasão na isolação da fiação. 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 60 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Características Fotométricas 
 

As medições das características fotométricas devem ser aquelas correspondentes ao 

conjunto da luminária, não sendo aceitas medições apenas do LED. 

 

 

A luminária LED completa, bem como o módulo de LED, deve possuir 

obrigatoriamente as características a seguir: 

a) Temperatura de cor entre 4.000K +- 200K; 

 

b) Eficiência luminosa mínima: Conforme definições por tipo de luminárias 

no item específico desse documento 

c) Índice de Reprodução de Cor mínimo de 70; 

 

d) A manutenção do fluxo luminoso da luminária deve ser maior do que 

70% após 60.000h de operação. A comprovação da manutenção do fluxo luminoso deverá 

ser feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da temperatura medida 

ISTMT. A manutenção do fluxo deverá ser calculada conforme TM21 L70; 

e) A fotometria da luminária deverá ser ensaiada e certificada segundo a norma 

IES LM-79 (IESNA); 

f) O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80; 

 

g) As luminárias deverão atender à norma NBR5101; 

 

h) Ângulo de abertura do facho luminoso: mínimo 120°. Com controle de 

distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; 

i) Fluxo luminoso mínimo: CONFORME DEFINIÇÕES POR TIPO DE 

LUMINÁRIAS NO ITEM ESPECÍFICO DESSE DOCUMENTO; 

j) Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo 

luminoso inicial após 60.000 horas); 

k) Lente de vidro: O módulo LED poderá estar protegido por lente de vidro 

temperado plano, com transparência mínima de 90%, resistente à alta temperatura, radiação 

ultravioleta e infravermelha. Deverá possuir resistência ao impacto mecânico mínimo IK-08. 

Caso a luminária não apresente a lente de vidro, todos os componentes em polímero de  
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aplicação externa do produto, incluindo o refrator e lentes, deverão seguir as indicações da norma 

ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um tempo de exposição de 2.016 horas, conforme item 

A.9.5.3 da Portaria nº 20 do INMETRO, de 15 de fevereiro de 2017. 

 

 
Especificações das Luminárias Consideradas no Projeto 
 
LUMINÁRIA TIPO L1 (ref. 60W) 
 

- Tecnologia: LED SMD 

 

- Aplicação: Iluminação Pública; 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 7.800 lm (+/-10%); 

 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 130lm/W (+/-10%); 

 

- Potência Máxima de Referência: 60W; 

- Frequência Nominal: 60Hz; 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 

- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 

 

- Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo Luminoso: 60.000 horas; 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): 

 

IP66; 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

- Proteção Contra Surto Mínima: 10kV; 

- Compartimento Individual para o Drive Sim; 

- Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

- Período Mínimo de Garantia: 5 anos; 
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- Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, 

que possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) 

ou dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo  

 

- Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações 

luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações 

entre diferentes fornecedores. 

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a Portaria n° 20, 

de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a proposta 

técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído mediante o 

conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 

- O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES 

para cada modelo, compatível com os Softwares DIALUX e RELUX. 

 

LUMINÁRIA TIPO L2 (ref. 80W) 

 

- Tecnologia: LED SMD 

 

- Aplicação: Iluminação Pública; 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 10.400 lm (+/-10%); 

 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 130lm/W (+/-10%); 

 

- Potência Máxima de Referência: 80W; 
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- Frequência Nominal: 60Hz; 

 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 

 

- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 

 

- Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo Luminoso: 60.000 horas; 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): IP66; 

 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

 

- Proteção Contra Surto Mínima: 10kV; 

 

- Compartimento Individual para o Drive Sim; 

 

- Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 

 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

 

- Período Mínimo de Garantia: 5 anos; 

 
 

Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, que 

possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) ou 

dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo 

Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações 

luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações 

entre diferentes fornecedores. 

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a 

Portaria n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a 

proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído 

mediante o conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 
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- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 

O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES para cada modelo, compatível 

com os Softwares DIALUX e RELUX. 

 

LUMINÁRIA TIPO L3 (ref. 100W) 
 
 

- Tecnologia: LED SMD 

 

- Aplicação: Iluminação Pública; 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 14.000 lm (+/-10%); 

 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 140lm/W (+/-10%); 

 
- Potência Máxima de Referência: 100W; 

- Frequência Nominal: 60Hz; 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 

- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 

 

- Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo Luminoso: 60.000 horas; 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): 

 

IP66; 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

- Proteção Contra Surto Mínima: 10kV; 

- Compartimento Individual para o Drive: Sim; 

- Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

- Período Mínimo de Garantia: 5 anos; 
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- Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, 

que possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) 

ou dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo 

Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações 

luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações 

entre diferentes fornecedores. 

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a Portaria n° 20, 

de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a proposta 

técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído mediante o 

conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 

- O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES 

para cada modelo, compatível com os Softwares DIALUX e RELUX. 

 

LUMINÁRIA TIPO L4 (ref. 150W) 

 

 
- Tecnologia: LED SMD 

 

- Aplicação: Iluminação Pública; 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 19.500 lm (+/-10%); 

 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 130lm/W (+/-10%); 

 

- Potência Máxima de Referência: 150W; 

 

- Frequência Nominal: 60Hz; 

 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 
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- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 

 

- Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo Luminoso: 60.000 horas; 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): IP66; 

 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

 

- Proteção Contra Surto Mínima: 10kV; 

 

- Compartimento Individual para o Drive: Sim; 

 
Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 
 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

 

- Período Mínimo de Garantia: 5 anos; 

 

- Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, 

que possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) 

ou dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo 

Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações 

luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações 

entre diferentes fornecedores. 

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a 

Portaria n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a 

proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído 

mediante o conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 
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- O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES 

para cada modelo, compatível com os Softwares DIALUX e RELUX. 

 

LUMINÁRIA TIPO L5 (ref. 180W) 
 

- Tecnologia: LED SMD 

 

- Aplicação: Iluminação Pública; 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 23.400 lm (+/-10%); 

 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 130lm/W (+/-10%); 

- Potência Máxima de Referência: 180W; 

- Frequência Nominal: 60Hz; 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 

- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 

 
- Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo Luminoso: 60.000 horas; 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): 

 

IP66; 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

- Proteção Contra Surto Mínima: 10kV; 

- Compartimento Individual para o Drive Sim; 

- Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

- Período Mínimo de Garantia: 5 anos; 

- Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, 

que possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) 

ou dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo 
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Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e 

simulações luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo 

existir variações entre diferentes fornecedores. 

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a 

Portaria n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre 

 
 a proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído mediante o 

conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 

- O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES 

para cada modelo, compatível com os Softwares DIALUX e RELUX. 

 

 

 

PROPRIETÁRIA AUTOR DO MEMORIAL 

 

 

 

Prefeitura do Município de Jaguariúna Secretaria de Obras e Serviços 

Márcio Gustavo Bernardes Reis João Carlos de Assis 

Prefeito Diretor de Departamento 
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1 – Considerações Gerais 

 

 
ANEXO I - CONTINUAÇÃO 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 2 

 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e Secundária, 

Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de conjunto IP (Iluminação 

Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 

0529-795-19 – FINISA 

 
 

Obra: Ampliação da Iluminação Pública com utilização de Luminárias LED 

 

Local: Estrada Municipal JGR-354 – Alberto Macedo Junior, Estrada 

Municipal JGR-221 – Amadeu Bruno e Estrada do Bruno 

 

 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as 

características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a 

execução dos serviços e aquisição dos materiais e serem instalados. 

Para efeitos deste memorial, a Contratada para a execução dos serviços será 

denominada simplesmente como Contratada e a Prefeitura do Município de Jaguariúna será 

denominada somente Prefeitura. 

A Contratada deverá fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

responsável pela execução da obra. 

Para todas as atividades e serviços a serem executados, a Contratada deverá realizar 

e apresentar a Análise Prevencionista de Risco, conforme GED específica da Concessionária 

de Energia CPFL. 

A Contratada é responsável pelo isolamento das áreas de trabalho, de modo a 

garantir a segurança de pedestres e veículos no local. A interdição, seja total ou parcial, 

deverá ser comunicada antecipadamente à secretaria gestora, para que esta possa veicular a 

interdição aos munícipes, através dos veículos oficiais de comunicação da Prefeitura. 
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 A Contratada deverá manter responsável técnico devidamente habilitado e capacitado, 

com registro válido em seu conselho de classe, que acompanhará as equipes de instalação 

elétrica durante a execução do trabalho. Este técnico será responsável por coordenar, 

supervisionar e orientar as equipes quanto a correta instalação das luminárias públicas e 

demais equipamentos/materiais, para o atendimento do projeto luminotécnico recebido, 

devendo dirigir tecnicamente todos os serviços, executando-os com rigorosa observância 

estabelecidas nas instruções, bem como na forma da lei, seguir as normas técnicas brasileiras 

pertinentes, as orientações, especificações e normas técnicas da Concessionária de 

Energia e o código de obras do município, assumindo total responsabilidade por qualquer 

erro, omissão ou imperícia. 

Todas as atividades desenvolvidas para a execução da obra deverão atender as 

exigências das normas de segurança, tanto do Ministério do Trabalho como também da 

Prefeitura Municipal. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados são de 

responsabilidade da Contratada. 

A utilização de materiais e/ou equipamentos que não atenderem as normas e/ou não 

forem aceitos pela Concessionária de Energia, deverão ser substituídos imediatamente, sendo 

de responsabilidade da Contratada a sua substituição, não cabendo nenhum ônus para a 

Prefeitura, bem como o ressarcimento de todos os prejuízos ocasionados pela utilização destes 

materiais/equipamentos. 

A Secretaria de Obras e Serviço e/ou a Fiscalização, poderá solicitar amostras dos 

materiais que serão fornecidos e utilizados nas substituições das luminárias para inspeção 

visual e, caso necessário, encaminhar para laboratório especializado, podendo ser rejeitado caso 

não atendam as especificações exigidas. 

 A fim de se garantir e/ou otimizar o conforto luminotécnico atual, a Contratada deverá 

realizar medições dos níveis de iluminância em algumas vias, a serem definidas pela Secretaria Gestora, 

após a instalação dos novos pontos de iluminação pública 

 

2 – NORMAS 
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 Todos os serviços, ferramentas, materiais e equipamentos, devem obedecer ao prescrito pelas 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras específicas para 

 

 cada caso, em especial as Normas NBR 5101 e NBR 5410, bem como as Orientações, Especificações, 

Padrões e Normas Técnicas da Concessionária de Energia Elétrica Local – CPFL Santa Cruz. Deverá 

também ser respeitada as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as Normas 

NR10 e NR35. 

 

3 – OBJETO 

 

Serão substituídos 46 conjuntos de iluminação pública (IP) de propriedade da 

Prefeitura do Município de Jaguariúna, e implantados 284 novos conjuntos de iluminação 

pública, conforme relação abaixo e projetos anexos. 

1. Estrada Municipal JGR-354 – Alberto Macedo Junior: 4 pontos existente 

e 159 novos pontos de IP 

2. Estrada Municipal JGR-221 – Amadeu Bruno: 24 pontos existentes e 

107 novos pontos de IP 

3. Estrada do Bruno: 18 pontos existente e 18 novos pontos de IP 

 

 

Não serão instalados novos pontos de Iluminação Pública que não estejam 

contemplados nos projetos anexos. 

Não deverá ser substituído nenhum ponto de Iluminação Pública que não esteja 

contemplado nos projetos anexos. 

Os novos conjuntos de iluminação pública a serem implantados deverão estar 

conforme projeto proposto à Concessionária de Energia Local – CPFL Santa Cruz e são 

compostos por: braço com sapata para Iluminação Pública; luminária pública a LED com base 

relé integrada; Relé Fotoelétrico; cabo de cobre isolação em PVC 750V 1,5mm²; conector 

perfurante; cinta para poste de seção circular, que deverão ser fornecidas com parafusos e suas 

respectivas porcas; parafusos cabeça abaulada (francês) 16x70mm com sua respectiva porca. 
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A Contratada deverá realizar a substituição da luminária pública e/ou seu conjunto 

(braço, relé, cabos, luminária, etc.), não devendo, em hipótese nenhuma, deixar o ponto sem 

iluminação. 

 

Para as luminárias instaladas em Braços simples, bem como longos e médios, localizados nos 

postes de concreto ou madeira, serão utilizados exatamente os mesmos braços existentes. 

Porém, caso sejam verificadas situações de degradação nos braços existentes, que ensejem 

sua substituição, a Prefeitura deverá ser comunicada e fará o fornecimento do respectivo 

braço para substituição. 

Deverá ser prevista a substituição de até 20% dos braços existentes, para os casos em 

sejam verificadas inconformidades que justifiquem a substituição, a critério da fiscalização. 

Os Relés Fotoelétricos deverão ser retirados da base atual e reinstalados na 

base/tomada incorporada no corpo das luminárias Tecnologia LED. Porém, nos casos em que 

estes relés apresentem defeito e necessitarem de substituição, a Prefeitura deverá ser 

comunicada e fará o fornecimento do respectivo relé para substituição. 

As luminárias e lâmpadas atualmente existentes deverão ser totalmente removidas, 

retirando-se as carenagens, difusores, lâmpadas e soquetes, bem como todos os componentes 

de ignição tais como, capacitores, reatores e ignitores. 

Todos os materiais retirados do sistema de IP a título de substituição (luminárias, 

reatores, bases, cabos etc.) deverão ser listados e separados, pelas equipes da Contratada em dois 

lotes, denominados “Servíveis” e “Inservíveis”, e entregues na Secretaria de Obras. 

Os condutores atualmente existentes deverão ser substituídos totalmente no trecho 

entre a conexão com a rede de baixa tensão da concessionária e a luminária, por dentro do 

braço tubular metálico, e ser conectado diretamente às novas luminárias tecnologia LED. As 

novas luminárias não utilizam componentes de ignição. 

As conexões entre os condutores e a rede de baixa tensão da concessionária deverão 

ser realizadas com conectores de pressão. 

Os pontos de Iluminação Pública já são alimentados pela rede de distribuição da 

distribuidora local CPFL Santa Cruz, na tensão secundária de 220V (Volts). Essa situação  
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permanecerá inalterada para as luminárias LED em substituição das atuais e dos novos 

conjuntos de iluminação. 

O Ponto de Entrega para a Iluminação Pública do Município ocorre atualmente na 

conexão da rede elétrica da distribuidora com a instalação elétrica de cada Luminária. Essa  

 

situação permanecerá inalterada para as luminárias LED em substituição das atuais e dos 

novos conjuntos de iluminação. 

 

OBSERVAÇÃO: - As potências destacadas na tabela a seguir servem apenas para referência 

e orientação. O parâmetro primordial a ser observado para aquisição das luminárias é o fluxo 

luminoso. 

 

 

Tabela de Resumo Quantitativos 

 

RESUMO DE QUANTITATIVOS DE LUMINÁRIAS LED 

LUMINÁRIA TIPO L1 (ref. 

60W) 

36 UNIDADES 

LUMINÁRIA TIPO L3 (ref. 

100W) 

294 UNIDADES 

TOTAL 330 UNIDADES 

 

 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LUMINÁRIA 

 

Esta Especificação Técnica estabelece critérios e exigências técnicas mínimas, 

aplicáveis ao fornecimento de luminárias LED para utilização em iluminação pública. Não 

isenta de responsabilidade o fornecedor quanto ao desempenho do material. Não o exime da 

responsabilidade sobre o correto projeto, a fabricação e o desempenho da luminária ofertada, 

sendo responsável também pelos componentes e processos de fabricação utilizados por seus 

subfornecedores. 

 

 

4.1 – Normas e Documentos Complementares 
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Adota as últimas revisões das normas técnicas abaixo relacionadas: 

 

NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico CC ou CA para módulos de 

LED - Requisitos de desempenho. 

NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da lâmpada - parte 2-13 

Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em CC ou CA 

para os módulos de LED. 

NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios. 

 
NBR IEC 62262 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros de 

equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK). 

NBR 5101 - Iluminação Pública – Procedimento. 

 

NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 

 

ABNT NBR IEC 62722-2-1 2016 – Desempenho de luminária - requisitos 

particulares para luminárias LED. 

IEC 61000-3-2:2009 – Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic 

current emissions (equipment input current < 16 A per phase) - Limites para corrente 

harmônica em diversos equipamentos elétricos (corrente de entrada do equipamento ≤ 16 A 

por fase) entre eles, inversores. 

IES LM-79 - Electrical and Photometric Measurements of solid-state lighting 

product; Medições elétricas e fotométricas do produto de iluminação de estado sólido. 

IES LM-80 - Measuring lumen maintenance of led light sources; Manutenção da luz 

de medição de fontes de luz led. 

Portaria Nº 20 INMETRO - Luminárias para Lâmpadas de Descarga e 

LED. ABNT NBR 5461 Iluminação – Terminologia. 

ABNT NBR IEC 62031:2013 Módulos de LED para iluminação em geral – 

Especificações de segurança. 

ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de Proteção providos por invólucros (Códigos 

IP). 

 

ABNT NBR IEC 62504:2013 Termos e definições para LED e os módulos de LED 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 75 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

de iluminação geral. 

 

ABNT NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 

atributos. 

ABNT NBR 5123:2016 Relé fotocontrolador intercambiável e tomada para iluminação - 

Especificação e ensaios. 

 
ABNT NBR 14232 Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — 

Anodização para bens de consumo. 

ABNT NBR ISO 209 Alumínio e suas ligas – Composição química. 

 

ABNT NBR 12613 Tratamento de superfície do alumínio e suas ligas - 

Determinação da qualidade de selagem da anodização pelo método da absorção de corantes. 

   ABNT NBR 11003 Tintas – Determinação da aderência – Método de ensaio. 

 

IEC-62717 LED Modules for General Lighting Performance Requirements: 

Módulos de LED para requisitos gerais de desempenho de iluminação. 

EN 13201 European Standard for Road Lighting (EN-1, 2, 3, 4; TR-1, 2): Norma 

Europeia sobre Iluminação Pública: EN 13201 - Escolha das classes de iluminação, EN 

13201-2: Parâmetros fotométricos recomendados, EN 13201-3: Cálculo dos parâmetros 

fotométricos, EN 13201-4: Métodos de medida das performances fotométricas, valores de 

luminância média, recomendada, para as vias interurbanas, urbanas e rurais. 

ANSI/IES RP-16-10 Nomenclature And Definitions For Illuminating Engineering: 

Nomenclatura e definições para engenharia de iluminação. 

ANSI C136.10 American national standard for roadway lighting equipment 

lockingtype photocontrol devices and mating receptacle physical and electrical 

interchangeability and testing: Norma nacional americana para equipamentos de iluminação de 

estradas dispositivos de controle de fotocontrole e receptáculo de acoplamento 

intercambiabilidade elétrica e testes físicos e elétricos. 

IESNA LM-63 Standard file format for electronic transfer of photometric data: 

Formato de arquivo padrão para transferência eletrônica de dados fotométricos. 

CIE 31 Glare and uniformity in rod lighting installations: Ofuscamento e 

uniformidade nas instalações de iluminação em hastes. 
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CIE 34 Road lighting lantern and installations data-photometrics, classification and 

performance: Dados de fotometria, classificação e desempenho das instalações de iluminação rodoviária. 

 
CIE 115 Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic: 

Recomendações para a iluminação de estradas para tráfego de automóveis e pedestre. 

CIE 121 The photometry and goniophotometry of luminaires: A fotometria e 

goniofotometria de luminárias. 

ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV): Prática 

padrão para operação de aparelhos de luz fluorescente para exposição a UV de materiais não 

metálicos. 

NTC 841050/98 – Projeto de Iluminação Pública. 

 

NTC 848680/10 – Montagem de Redes de Iluminação Pública – Fixação e 

Ligações. 

NTC 813951/53 – Braço de Iluminação Pública. 

 

Portaria 478:2013 INMETRO Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias 

para Lâmpadas e Descarga e LED – Iluminação Pública Viária. 

Portaria 317:2015 INMETRO Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

Luminárias com Lâmpadas de Descarga e Lâmpadas LED para Iluminação Pública Viária. 

Portaria 389:2014 INMETRO Instrução Técnica – Qualidade para Lâmpadas LED 

com Dispositivo de Controle Integrado à Base. 

Portaria 20:2017 INMETRO Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias 

para Iluminação Pública Viária Cartilha ABILUX Orientações gerais para usuários sobre 

luminárias LED para Iluminação Pública – viária, ruas, avenidas, travessas, logradouros, 

parques e áreas públicas. 

 

4.2 – Identificação e Acondicionamento 

 

Todas as luminárias deverão estar identificadas de acordo com a NBR 15129:2012. 

Deverão estar gravadas em local visível, externamente ao corpo da luminária, de forma 

legível e indelével, as seguintes informações: 

• Nome ou marca do fabricante; 

Modelo da luminária; 
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• Potência nominal; 
 

 

• Tensão nominal; 

• Frequência nominal; 4 

• Tipo de proteção contra choque elétrico; 

• Grau de proteção do alojamento e do conjunto ótico; 

• Taxa de distorção harmônica (TDH); 

• Temperatura de Cor; 

• Índice de Reprodução de cores; 

• Data de fabricação; 

• Número de série. 

 

As luminárias deverão estar acondicionadas individualmente em caixas de papelão 

adequadas ao transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo e às operações usuais de 

manuseio e de armazenamento. Em uma das laterais externas da embalagem, deverão constar 

(no mínimo): 

• identificação do produto (marca, modelo, potência nominal, etc); 

 

• informações relativas à armazenagem (massa bruta, posição, empilhamento 

máximo, etc); 

• informações relativas aos impedimentos (calor, luz, etc). 

 

 

4.3 – Características Mecânicas 

Corpo injetado em alumínio a alta pressão SAE 305, ou A413-0, ou equivalente; 

Pintura eletrostática na cor cinza Munsell N6,5 ou outra que a Prefeitura de 

Jaguariúna indicar; 

 

Quando existir o refrator (vidro/lente primaria) que protege os LEDs e for feito de polímero, deverá ser 

apresentado ensaio de durabilidade do material exposto à radiação UV e à luz solar conforme a norma 

ASTM G54, inclusive ensaios de UV das lentes (polímero/lente secundaria) que recobrem os LEDs 

 

Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs, devem ser de alumínio 

injetado em alta pressão, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de arrefecimento. 
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Os dissipadores devem ser projetados de forma a não acumular detritos, por meio 

de escoamento da água. 

Deverão ser aplicadas lentes secundárias de polimetilmetacrilato ou equivalente 

com alta eficiência. 

Em caso de falha de um LED, os módulos de LED e o “driver” deverão permitir o 

funcionamento dos demais LEDs. 

Acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster em pó, com proteção 

contra radiação ultravioleta, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60 

micrometros, na cor cinza ou grafite. Caso sejam empregadas peças galvanizadas, estas deverão 

apresentar na galvanização o mesmo matiz, saturação e brilho do corpo da luminária. Não 

serão aceitas peças que apresentem imperfeições como manchas, arranhões, bolhas, 

escorrimentos, rebarbas, etc... 

Conexões: As conexões mecânicas poderão ser fechos de pressão inseridos no 

próprio corpo da luminária (em aço inox e/ou alumínio) ou parafusos (em aço inox). 

Grau de Proteção (Código IP): IP66 ou superior para o bloco ótico. IP65 ou superior 

para o driver. IP44 ou superior para o alojamento do driver na luminária. 

É vedada a utilização de cola para selagem da luminária. Deverá ser apresentado 

ensaio conforme a NBR IEC 60598-1. 

A luminária deve ser submetida ao ensaio para verificar a proteção contra impactos 

mecânicos de acordo com a norma NBR IEC 62262, apresentando grau de resistência ao 

impacto de no mínimo IK08 (LENTE PRIMÁRIA E SECUNDARIA) em laudo expedido por 

autoridade competente. 

O conjunto deve atender aos testes de vibração. Deverá ser apresentado ensaio 

conforme normas ABNT NBR IEC 60598-1/2010, NBR IEC 62262. 

As luminárias devem possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 48,3 mm a 60,3mm. (BUCHA 

PARA DIÂMETRO 48 MM), e inclinação de + - 5° sem sistema de rótula. 

 
Caso não tenha este ajuste de inclinação, deverá ser fornecido com sistema de rótula para o 

ajuste de + - 5°. 

Temperatura de Operação: A luminária deverá operar, sem prejuízos a quaisquer 

materiais e/ ou equipamentos, no mínimo entre temperaturas de -5°C e 40°C. 
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A luminária deverá suportar esforços de ventos de até 150km/h, 

conforme previsto na ABNT NBR 15129 ou teste de carregamento vertical e horizontal. 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento vertical. 

Deve ser aplicada, nos dois sentidos verticais, perpendicular ao corpo de cada luminária, uma 

carga de dez vezes o peso da luminária completa (incluindo o peso do “driver”) no baricentro 

desta por um período de 5 minutos, estando a luminária fixa em sua posição normal de 

trabalho, em suportes adequados com os mesmos diâmetros dos braços de aplicação. Após o 

ensaio qualquer parte do corpo não deve apresentar ruptura. 

A luminária deverá ser submetida a ensaio de resistência ao carregamento 

horizontal. Deve ser aplicada, nos dois sentidos horizontais perpendiculares ao braço, uma 

carga de dez vezes o peso de cada luminária completa (incluindo o peso do “driver”) no 

baricentro desta por um período de 5 minutos, estando a luminária fixa em suportes 

adequados com os mesmos diâmetros dos braços de aplicação. Após o ensaio qualquer parte 

do corpo não deve apresentar ruptura. 

Resistência ao torque dos parafusos e conexões: Os parafusos utilizados no corpo da 

luminária e conexões não deverão apresentar qualquer deformação durante aperto e desaperto 

ou provocar deformações e/ou quebra do equipamento. 

A luminária deverá ser provida de tomada para possibilitar a instalação de relé 

fotoelétrico (ABNT NBR 5123) de 7 pinos que permita o giro em torno de seu eixo de 360° de 

forma a possibilitar a orientação do fotosensor contra incidência de luz artificial. 

 

 

4.4 – Características Elétricas 

 

As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante, 

incluindo todos os seus componentes e assessórios, prontas para serem instaladas na rede de 

iluminação pública em tensão nominal de 120VCA a 240 VCA, 

Deverão possuir: 

 

• Tensão nominal de 127Vca a 220 VCA; 

 

• Fator de potência mínimo de 0,92; 

 

• Distorção Harmônica Total (TDH) da corrente de entrada deverá estar 

 
 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 80 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 em conformidade com a norma IEC 61000-3-2, comprovado mediante apresentação de 

laudo; 

• Frequência Nominal: 50/60Hz e considerar a tolerância de tensão estabelecida 

pela ANEEL; 

• Potências Nominais Máximas: CONFORME DEFINIÇÕES POR TIPO DE 

LUMINÁRIAS NO ITEM ESPECÍFICO DESSE DOCUMENTO; 

• “Driver”: Deverá estar incorporado internamente à luminária; 

 

• A corrente de alimentação fornecida pelo “driver” não deve ultrapassar a corrente 

nominal do LED para 100% do seu fluxo luminoso; 

• Protetor de surto (DPS) intercambiável e externo ao driver; 

 

• Vida útil do Conjunto: mínimo 60.000 horas; 

 

• Classe de Isolamento elétrico: Classe I; 

 

• Condições de Operação: altitude, temperatura, umidade: 

 

• Altitude não superior a 1.500m; 

 

• Temperatura média do ar ambiente, num período de 24 horas, não superior a + 

35°C; Temperatura do ambiente entre -5°C e + 50°C; 

• Umidade relativa do ar até 100%; 

 

 

Fiação: Cabo isolado de cobre flexível, PVC, 1,5mm², mínimo 750V de isolação, formação mínima com 

7 fios, mínimo 50cm de comprimento fora do braço da luminária. Não serão aceitos conectores do tipo 

torção ou luva nas emendas dos cabos. Os cabos deverão suportar temperaturas equivalentes à temperatura 

de operação do equipamento. 

A placa de circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (metal clad printed circuit 

board) de alumínio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). Não serão 

aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro. 

Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentação (driver), as conexões e 

protetor contra surto, devem ser instalados internamente à luminária, com acesso livre sem 

auxílio de ferramentas especiais, e ser substituível. 

Deverá possuir imunidade a sobretensões transientes conforme normas IEC 61000-

4-4 e IEC 61000-4-5 ou IEEE C.62.41-2-2002, classe de operação A. 
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O protetor de surto adicional para o Drive e LED, deverá suportar 

impulsos de tensão de pico de 10.000 ±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e 

corrente de descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no modo diferencial 

(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra) e deverá suportar 15 surtos de até 10 kA. 

Base/Tomada para relé fotoelétrico: Deverá estar incorporado ao corpo da 

luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, que possibilite a instalação de relé fotocontrolador 

(acionamento eletrônico ou eletromagnético) ou dispositivo de tele gestão futuro; 

Os componentes da luminária devem ter vida média mínima de 60.000 horas, 

garantindo-se a substituição sem a necessidade de troca do corpo ou carcaça. 

As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, saliências e 

outros defeitos análogos que possam causar abrasão na isolação da fiação. 

 

 

4.5 – Características Fotométricas 

 

As medições das características fotométricas devem ser aquelas correspondentes ao 

conjunto da luminária, não sendo aceitas medições apenas do LED. 

A luminária LED completa, bem como o módulo de LED, deve possuir 

obrigatoriamente as características a seguir: 

a) Temperatura de cor entre 4.000K +- 200K; 

 

b) Eficiência luminosa mínima: Conforme definições por tipo de luminárias 

no item específico desse documento 

c) Índice de Reprodução de Cor mínimo de 70; 

 

d) A manutenção do fluxo luminoso da luminária deve ser maior do que 70% 

após 60.000h de operação. A comprovação da manutenção do fluxo luminoso deverá ser 

feita por meio da apresentação do relatório IESNA LM-80 e da temperatura medida ISTMT. 

A manutenção do fluxo deverá ser calculada conforme TM21 L70; 

e) A fotometria da luminária deverá ser ensaiada e certificada segundo a norma  

 

IES LM-79 (IESNA); 

f) O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80; 
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g) As luminárias deverão atender à norma NBR5101; 

h) Ângulo de abertura do facho luminoso: mínimo 120°. Com controle de 

distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; 

i) Fluxo luminoso mínimo: CONFORME DEFINIÇÕES POR TIPO DE 

LUMINÁRIAS NO ITEM ESPECÍFICO DESSE DOCUMENTO; 

j) Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial 

após 60.000 horas); 

 

 

k) Lente de vidro: O módulo LED poderá estar protegido por lente de vidro 

temperado plano, com transparência mínima de 90%, resistente à alta temperatura, radiação 

ultravioleta e infravermelha. Deverá possuir resistência ao impacto mecânico mínimo IK-08. 

Caso a luminária não apresente a lente de vidro, todos os componentes em polímero de 

aplicação externa do produto, incluindo o refrator e lentes, deverão seguir as indicações da 

norma ASTM G154, ciclo 3, na câmara de UV com um tempo de exposição de 2.016 horas, 

conforme item A.9.5.3 da Portaria nº 20 do INMETRO, de 15 de fevereiro de 2017. 

 

4.6 – Especificações das Luminárias Consideradas no Projeto 

 

4.6.1 – LUMINÁRIA TIPO L1 (ref. 60W) 

 

- Tecnologia: LED SMD 

 

 Aplicação:                                                                               Iluminação Pública 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 8.100 lm (+/-10%); 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 135lm/W (+/-10%); 

- Potência Máxima de Referência: 60W; 

- Frequência Nominal: 60Hz; 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 

- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 
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- Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo 

Luminoso: 60.000 horas; 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): 

 

IP66; 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

- Proteção Contra Surto Mínima: 10kV; 

- Compartimento Individual para o Drive Sim; 

- Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

- Período Mínimo de Garantia: 5 anos; 

 

 

- Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, 

que possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) 

ou dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo 

Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações 

luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações 

entre diferentes fornecedores. 

Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a 

Portaria n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a 

proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído 

mediante o conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 

O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES para cada modelo, 

compatível com os Softwares DIALUX e RELUX. 

 

4.6.2 – LUMINÁRIA TIPO L3 (ref. 100W) 
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- Tecnologia: LED SMD 

 

- Aplicação: Iluminação Pública; 

 

- Fluxo Luminoso Nominal Mínimo: >= 14.000 lm (+/-10%); 

 

- Eficiência Energética Nominal Mínima Declarada: >= 140lm/W (+/-10%); 

 

- Potência Máxima de Referência: 100W; 

 

- Frequência Nominal: 60Hz; 

 

- Faixa de Tensão Nominal: 120-240 Vca; 

 

- Fator de potência: ≥ 0,92, THD<20%; 

 

- Índice Geral de Reprodução de Cor (CRI): >=70; 

 

 

- Temperatura de Cor (CCT): 4000k; 

 

 Vida Útil Mínima com Manutenção 70% do Fluxo Luminoso: 60.000 horas 

 

- Índice de Proteção Mínima (Estanqueidade): IP66; 

 

- Resistência à Choques Mecânicos: IK08; 

 

 Proteção Contra Surto Mínima: 10kV 

 

- Compartimento Individual para o Drive: Sim; 

 

- Possibilidade de Inclinação Mínima: +/- 5º 

 

- Faixa Atendida de Diâmetro de Braço IP: 48,3 a 60,3mm 

 

Período Mínimo de Garantia: 5 anos 

 

- Deverá estar incorporado ao corpo da luminária tomada padrão NEMA 7 pinos, 

que possibilite a instalação de relé fotoelétrico (acionamento eletrônico ou eletromagnético) 

ou dispositivo de tele gestão futuro; 

- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo 

Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações 

luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações 
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entre diferentes fornecedores. 

Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board); 

 

- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a 

Portaria n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a 

proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído 

mediante o conhecimento e a aprovação previa do Município de Jaguariúna; 

- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, 

bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios entregues só 

devem ser validos se realizados em Laboratório Acreditado INMETRO. 

O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES para cada modelo, 

compatível com os Softwares DIALUX e RELUX 

 

 

PROPRIETÁRIA AUTOR DO MEMORIAL 

 

Prefeitura do Município de Jaguariúna Secretaria de Obras e Serviços 

Márcio Gustavo Bernardes Reis João Carlos de Assis 

Prefeito Diretor de Departamento 
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ANEXO I - CONTINUAÇÃO 

 

MEMORIAIS TÉCNICOS DESCRITIVOS, RELATÓRIOS LUMINOTÉCNICOS E PROJETOS 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EM MÍDIA / ARQUIVO DISPONÍVEL EM 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Substituição de Iluminação Pública Existente Por Luminárias de LED; Ampliação de Rede de Energia Elétrica em Baixa Tensão e Implantação de Novos 

Pontos de Iluminação Pública  

 Locais: Diversas Vias da Malha Viária Urbana, Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr., Estrada do Bruno e Estrada Municipal JGR 

221 - Estrada Amadeu Bruno  

  
    

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT.  UN.  

 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

 Já 

contempla 

BDI  

 Já contempla BDI  

  
    

  

LOTE 1 

SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA MALHA URBANA 

DO MUNICÍPIO 

 Valor Estimado do Lote 1 =   R$                    

1 FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA Total do Item =   R$               

1.1 FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE OBRA Subtotal do Item =  R$ 

1.1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 10,00 m²  R$        R$ 

  
    

  

2 SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR LUMINÁRIAS EM LED Total do Item =   R$           

2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL Subtotal do Item =   R$           

2.1.1 
Fornecimento de luminária em LED, potência 60W, conforme especificação em memorial 

descritivo 
9,00 unid.   

2.1.2 
Fornecimento de luminária em LED, potência 80W, conforme especificação em memorial 

descritivo 
135,00 unid.   

2.1.3 
Fornecimento de luminária em LED, potência 100W, conforme especificação em memorial 

descritivo 
236,00 unid.   

2.1.4 
Fornecimento de luminária em LED, potência 150W, conforme especificação em memorial 

descritivo 
404,00 unid.   

2.1.5 
Fornecimento de luminária em LED, potência 180W, conforme especificação em memorial 

descritivo 
16,00 unid.   
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2.2 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA Subtotal do Item =   R$           

2.2.1 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência de 

60W 
9,00 unid.  R$         R$  

2.2.2 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência de 

80W 
135,00 unid.   

2.2.3 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência de 

100W 
236,00 unid.   

2.2.4 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência de 

150W 
404,00 unid.   

2.2.5 
Remoção das luminárias existentes e instalação de novas luminárias em LED, potência de 

180W 
16,00 unid.   

  
    

  

LOTE 2 

AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR 

LUMINÁRIAS DE LED E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS, EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO 

 Valor estimado do Lote 2 =    R$     

3 Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr. - Trecho 1 TOTAL TRECHO 1 =   R$    

3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$           

3.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$             

3.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto elétrico 

4 fios 

46,00 unid.   

3.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço SAE 

1010 a 1020, espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 microns, 

tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço galvanizado 

46,00 unid.   

3.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 46,00 unid.   

3.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$                  

3.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 460,00 m   

3.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
46,00 unid.   

3.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 46,00 unid.   

3.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 46,00 unid.   

3.1.2.5 Massa de calafetar 23,00 kg   

3.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$             

3.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

1.465,00 m   

3.1.3.2 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

460,00 m   

3.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 

(cor verde) 
230,00 m   
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3.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$             

3.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$             

3.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 0,00 unid.  R$              -     R$                             -    

3.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 0,00 unid.  R$              -     R$                             -    

3.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 46,00 unid.   

3.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 0,00 unid.   

3.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  46,00 unid.   

  
    

  

3.3 ESTRUTURAS Total do Item =   R$             

3.3.1 
ESTRUTURA M1 - REDE PRIMÁRIA NUA EM TANGENTE OU PEQUENOS 

ÂNGULOS 

17 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$              

  
 

Número de Estruturas =                    17  

    Total por Estrutura =   R$                   

3.3.1.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

3.3.1.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.1.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

3.3.1.4 Mão francesa perfilada 993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.1.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.1.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça   

3.3.1.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.1.8 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.1.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça   

3.3.1.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

3.3.1.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

3.3.2 ESTRUTURA M2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS 
04 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$               

  
 

Número de Estruturas =                        4,00  

  
 

Total por Estrutura =   R$               

3.3.2.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça   

3.3.2.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 6,00 peça   

3.3.2.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 6,00 peça   

3.3.2.4 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.2.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm 2,00 peça   

3.3.2.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm 2,00 peça   

3.3.2.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.2.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.2.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 2,00 peça   

3.3.2.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

3.3.2.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

3.3.3 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE 
38 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$              

  
 

Número de Estruturas =                     38  
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    Total por Estrutura =   R$                   

3.3.3.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.3.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

3.3.3.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

3.3.3.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça   

3.3.4 ESTRUTURA IA - SECUNDÁRIA TANGENTE EM ÂNGULO 
02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$                   

  
 

Número de Estruturas =                        2  

    Total por Estrutura =   R$                    

3.3.4.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.4.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

3.3.4.3 Abraçadeira plástica T50 2,00 peça   

3.3.4.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

3.3.4.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

3.3.5 ESTRUTURA ITA - SECUNDÁRIA TOPO ABERTO 03 UNID Subtotal do Item =   R$               

  
 

Número de Estruturas =                        3  

  
 

Total por Estrutura =   R$  

3.3.5.1 Armação secundária de 1 estribo 2,00 peça   

3.3.5.2 Isolador roldana de 2 leitos 2,00 peça   

3.3.5.3 Abraçadeira plástica 4,00 peça   

3.3.5.4 Cinta de aço 1,00 peça   

3.3.5.5 Alça pré-formada de distribuição 2,00 peça   

3.3.5.6 Conector tipo cunha 1,00 peça   

3.3.5.7 Fita auto fusão/ fita isolante preta 2,00 peça   

3.3.5.8 Fita isolante colorida (vermelha, azul escura, branca) 4,00 peça   

3.3.6 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO 
02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$                

  
 

Número de Estruturas =                        2  

    Total por Estrutura =   R$                 

3.3.6.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.6.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

3.3.6.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça   

3.3.6.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

3.3.6.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

3.3.6.6 
Conector tipo perfuração em polímero, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, bitola 

até 50mm² 
3,00 peça   

3.3.6.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça   

3.3.6.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

3.3.6.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

3.3.7 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA 
03 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$                  

  
 

Número de Estruturas =                      3  
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Total por Estrutura =   R$                    

3.3.7.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.7.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça   

3.3.7.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

3.3.7.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça   

3.3.8 ESTRUTURA – TRANSFORMADOR 
02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$                

  
 

Número de Estruturas =                    2  

  
 

Total por Estrutura =   R$                

3.3.8.1 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV 

/ 10 kA 
6,00 peça   

3.3.8.2 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 6,00 peça   

3.3.9 
ESTRUTURA ETRM sp - TRANSFOR. S/ PARA-RAIOS COM ESTRUT. PRIM. 

M1/ M2 

02 

UNID. 
Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =                   2  

    Total por Estrutura =   R$               

3.3.9.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

3.3.9.2 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.9.3 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.9.4 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça   

3.3.9.5 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 3,00 peça   

3.3.9.6 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.9.7 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV 

/ 10 kA 
3,00 peça   

3.3.9.8 Cobertura de terminais de equipamentos, rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.9.9 Cabo coberto de 16 mm², classe 2, rede 15 kV 12,80 m   

3.3.9.10 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.9.11 Conector de garra de linha viva, classe 15 kV 3,00 peça   

3.3.9.12 Fio nu cobre meio duro 16 mm², classe 2 0,30 peça   

3.3.9.13 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça   

3.3.9.14 Suporte de equipamento aço galvanizado a quente 2,00 peça   

3.3.9.15 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça   

3.3.9.16 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.9.17 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça   

3.3.9.18 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça   

3.3.9.19 Elo fusível 15 K, classe 15 kV 3,00 peça   

3.3.9.20 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

3.3.10 ESTRUTURA CE3TN - TRANSIÇÃO NORMAL SEM CHAVE Subtotal do Item =   R$               

  
 

Número de Estruturas =                       2  

  
 

Total por Estrutura =   R$    

3.3.10.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.10.2 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV 

/ 10 kA 
3,00 peça   

3.3.10.3 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 3,00 peça   
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3.3.10.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.10.5 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 4,00 peça   

3.3.10.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 1,00 peça   

3.3.10.7 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 3,00 peça   

3.3.10.8 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m   

3.3.10.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  1,00 peça   

3.3.10.10 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

3.3.10.11 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
6,00 peça   

3.3.10.12 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

3.3.10.13 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

3.3.10.14 Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.10.15 Cabo cobre coberto XLPE 16mm², classe 2, rede 15 kV 3,00 peça   

3.3.10.16 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça   

  
    

  

3.4 MATERIAIS Total do Item =   R$             

3.4.1 POSTES   Subtotal do Item =   R$            

3.4.1.1 Poste de concreto circular 11M / 200 DAN 15,00 unid.   

3.4.1.2 Poste de concreto circular 11M / 400 DAN 4,00 unid.   

3.4.2 TRANSFORMADOR     Subtotal do Item =   R$             

3.4.2.1 
Transformador trifásico 30 kva primário ajustável de 10.2 kva até 13.8 kva padrão CPFL, 

isolação a óleo, delta / estrela, com estrutura para fixação de para-raios. 
2,00 unid.   

  
    

  

4 Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr. - Trecho 2 TOTAL TRECHO 2 =   R$       

4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$            

4.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$              

4.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto elétrico 

4 fios 

7,00 unid.   

4.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço SAE 

1010 a 1020, Espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 microns, 

tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço galvanizado 

7,00 unid.   

4.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 7,00 unid.   

4.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$                

4.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 70,00 m   

4.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
7,00 unid.   

4.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 7,00 unid.   

4.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 7,00 unid.   

4.1.2.5 Massa de calafetar 3,50 kg   

4.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$               

4.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

204,00 m   

4.1.3.2 Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 70,00 m   
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(cor preto e branco) 

4.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 

(cor verde) 
35,00 m   

  
    

  

4.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$               

4.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$               

4.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 0,00 unid.   

4.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 0,00 unid.   

4.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 7,00 unid.   

4.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 0,00 unid.   

4.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  7,00 unid.   

  
    

  

4.3 ESTRUTURAS Total do Item =   R$               

4.3.1 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$                   

  
 

Número de Estruturas =                   5  

  
 

Total por Estrutura =   R$                   

4.3.1.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

4.3.1.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

4.3.1.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

4.3.1.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça   

4.3.2 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$                    

  
 

Número de Estruturas =                       1  

  
 

Total por Estrutura =   R$                    

4.3.2.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

4.3.2.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

4.3.2.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça   

4.3.2.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

4.3.2.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

4.3.2.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

4.3.2.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

4.3.3 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO Subtotal do Item =   R$                   

  
 

Número de Estruturas =                     1  

  
 

Total por Estrutura =   R$               

4.3.3.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

4.3.3.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

4.3.3.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça   

4.3.3.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

4.3.3.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

4.3.3.6 
Conector tipo perfuração em polímero, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, bitola 

até 50mm² 
3,00 peça   

4.3.3.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça   

4.3.3.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   
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4.3.3.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

4.3.4 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$                    

  
 

Número de Estruturas =              1  

  
 

Total por Estrutura =   R$                 

4.3.4.1 Armação secundária de 2 estribos aço galvanizado a quente com haste 325 mm 2,00 peça   

4.3.4.2 Isolador roldana porcelana 2 leitos em porcelana 4,00 peça   

4.3.4.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

4.3.4.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça   

  
    

  

4.4 MATERIAIS Total do Item =   R$              

4.4.1 POSTES Subtotal do Item =   R$            

4.4.1.1 Poste de concreto circular 9M / 200 DAN 5,00 unid.   

4.4.1.2 Poste de concreto circular 9M / 400 DAN  2,00 unid.   

  
    

  

5 Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr. - Trecho 3 TOTAL TRECHO 3 =   R$    

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$           

5.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$           

5.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto elétrico 

4 fios 

113,00 unid.   

5.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço SAE 

1010 a 1020, espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 microns, 

tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço galvanizado 

109,00 unid.   

5.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 113,00 unid.   

5.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$             

5.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 1.110,00 m   

5.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M  
110,00 unid.   

5.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 110,00 unid.   

5.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 110,00 unid.   

5.1.2.5 Massa de calafetar 55,00 kg   

5.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$             

5.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

2.808,00 m   

5.1.3.2 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 

(cor preto e branco) 
1.100,00 m   

5.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 

(cor verde) 
550,00 m   

  
    

  

5.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$             

5.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$             

5.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 4,00 unid.   

5.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 4,00 unid.   

5.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 113,00 unid.   
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5.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 4,00 unid.   

5.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  109,00 unid.   

  
    

  

5.3 ESTRUTURAS Total do Item =   R$            

5.3.1 
ESTRUTURA M1 - REDE PRIMÁRIA NUA EM TANGENTE OU PEQUENOS 

ÂNGULOS 
Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =                  38  

  
 

Total por Estrutura =   R$                

5.3.1.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

5.3.1.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.1.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

5.3.1.4 Mão francesa perfilada 993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.1.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.1.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça   

5.3.1.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.1.8 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.1.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça   

5.3.1.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

5.3.1.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

5.3.2 ESTRUTURA M2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$            

  
 

Número de Estruturas =                     52  

  
 

Total por Estrutura =   R$               

5.3.2.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça   

5.3.2.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 6,00 peça   

5.3.2.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 6,00 peça   

5.3.2.4 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.2.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm 2,00 peça   

5.3.2.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm 2,00 peça   

5.3.2.7 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.2.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.2.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 2,00 peça   

5.3.2.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

5.3.2.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

5.3.3 
ESTRUTURA M4-REDE PRIMÁRIA NUA PARA ANGULOS E 

ENCABEÇAMENTO DUPLO 
Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =                      3  

  
 

Total por Estrutura =   R$           

5.3.3.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça   

5.3.3.2 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.3.3 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 6,00 peça   

5.3.3.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   
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5.3.3.5 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

5.3.3.6 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 6,00 peça   

5.3.3.7 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça   

5.3.3.8 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 16,00 peça   

5.3.3.9 Parafuso espaçador D16 galvanizado a quente 3,00 peça   

5.3.3.10 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.3.11 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 150 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.3.12 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 2,00 peça   

5.3.3.13 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

5.3.3.14 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 6,00 peça   

5.3.3.15 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça   

5.3.3.16 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  6,00 peça   

5.3.3.17 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça   

5.3.4 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$              

  
 

Número de Estruturas =              77  

  
 

Total por Estrutura =   R$                 

5.3.4.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.4.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

5.3.4.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

5.3.4.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça   

5.3.5 ESTRUTURA IA - SECUNDÁRIA TANGENTE EM ÂNGULO Subtotal do Item =   R$               

  
 

Número de Estruturas =                 12  

  
 

Total por Estrutura =   R$                     

5.3.5.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.5.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

5.3.5.3 Abraçadeira plástica T50 2,00 peça   

5.3.5.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

5.3.5.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

5.3.6 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$              

  
 

Número de Estruturas =                      7  

  
 

Total por Estrutura =   R$              

5.3.6.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.6.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

5.3.6.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça   

5.3.6.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

5.3.6.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

5.3.6.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

5.3.6.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

5.3.7 ESTRUTURA - PARA-RAIO Subtotal do Item =   R$          
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Número de Estruturas =                  6  

  
 

Total por Estrutura =   R$           

5.3.7.1 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV 

/ 10 kA 
18,00 peça   

5.3.7.2 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 18,00 peça   

5.3.8 ESTRUTURA ITA - SECUNDÁRIA TOPO ABERTO Subtotal do Item =   R$            

  
 

Número de Estruturas =                  6  

  
 

Total por Estrutura =   R$                  

5.3.8.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.8.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

5.3.8.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça   

5.3.8.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

5.3.8.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

5.3.8.6 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça   

5.3.8.7 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

5.3.8.8 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

5.3.9 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$           

  
 

Número de Estruturas =            13  

  
 

Total por Estrutura =   R$               

5.3.9.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.9.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça   

5.3.9.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

5.3.9.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça   

5.3.10 
ESTRUTURA ETRN sp - TRANSF. SEM PARA- RAIOS COM ESTRUT. PRIMÁ. 

NUA 
Subtotal do Item =   R$         

  
 

Número de Estruturas =                   4  

  
 

Total por Estrutura =   R$             

5.3.10.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

5.3.10.2 
Mão francesa plana com furo oblongo 5x32x619 mm em aço laminado galvanizado a 

quente 
2,00 peça   

5.3.10.3 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.10.4 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 2,00 peça   

5.3.10.5 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 3,00 peça   

5.3.10.6 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.10.7 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV 

/ 10 kA 
3,00 peça   

5.3.10.8 Cobertura de terminais de equipamentos, rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.10.9 Cabo coberto de 16 mm², classe 2, rede 15 kV 12,80 m   

5.3.10.10 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.10.11 Conector de garra de linha viva, classe 15 kV 3,00 peça   

5.3.10.12 Fio nu cobre meio duro 16 mm², classe 2 0,30 peça   

5.3.10.13 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça   

5.3.10.14 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 2,00 m   
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5.3.10.15 Suporte de equipamento aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.10.16 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça   

5.3.10.17 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.10.18 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça   

5.3.10.19 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça   

5.3.10.20 Elo fusível 15 K, classe 15 kV 3,00 peça   

5.3.10.21 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

5.3.11 
ESTRUTURA ETRM sp - TRANSFOR. S/ PARA-RAIOS COM ESTRUT. PRIM. 

M1/ M2 
Subtotal do Item =   R$         

  
 

Número de Estruturas =                 1  

  
 

Total por Estrutura =   R$         

5.3.11.1 Cruzeta polimérica reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

5.3.11.2 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.11.3 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.11.4 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça   

5.3.11.5 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 3,00 peça   

5.3.11.6 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.11.7 
Para raios de óxido de zinco polimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV 

/ 10 kA 
3,00 peça   

5.3.11.8 Cobertura de terminais de equipamentos, rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.11.9 Cabo coberto de 16 mm², classe 2, rede 15 kV 12,80 m   

5.3.11.10 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 3,00 peça   

5.3.11.11 Conector de garra de linha viva, classe 15 kV 3,00 peça   

5.3.11.12 Fio nu cobre meio duro 16 mm², classe 2 0,30 peça   

5.3.11.13 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça   

5.3.11.14 Suporte de equipamento aço galvanizado a quente 2,00 peça   

5.3.11.15 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 50 mm galvanizado a quente 4,00 peça   

5.3.11.16 Parafuso de cabeça abaulada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

5.3.11.17 Sela 94x110mm para cruzeta de polimérica 1,00 peça   

5.3.11.18 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
3,00 peça   

5.3.11.19 Elo fusível 15 K, classe 15 kV 3,00 peça   

5.3.11.20 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

  
    

  

5.4 MATERIAIS Total do Item =   R$            

5.4.1 POSTES Subtotal do Item =   R$         

5.4.1.1 Poste de concreto circular 11M / 200 DAN 3,00 unid.   

5.4.1.2 Poste de concreto circular 11M / 400 DAN  1,00 unid.   

5.4.1.3 Poste de concreto circular 11M / 600 DAN  1,00 unid.   

5.4.1.4 Poste de concreto circular 12M / 400 DAN  39,00 unid.   

5.4.1.5 Poste de concreto circular 13M / 400 DAN  4,00 unid.   

5.4.1.6 Poste de concreto circular 13M / 600 DAN  3,00 unid.   

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 99 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 TRANSFORMADOR   Subtotal do Item =   R$             

5.4.2.1 
Transformador trifásico 30 kva primário ajustável de 10.2 kva até 13.8 kva padrão CPFL, 

isolação a óleo, delta / estrela, com estrutura para fixação de para-raios. 
5,00 unid.   

  
    

  

6 Estrada do Bruno TOTAL =   R$       

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$          

6.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$         

6.1.1.1 

Aparelho de Iluminação de LED tipo publica, 60W, 5.000K, 8.400 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto elétrico 

4 fios 

36,00 unid.   

6.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo de aço SAE 

1010 a 1020, espessura do tubo mínimo #3mm, com acabamento mínimo de 75 microns, 

tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço galvanizado 

18,00 unid.   

6.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 36,00 unid.   

6.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$            

6.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 360,00 m   

6.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
36,00 unid.   

6.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 36,00 unid.   

6.1.2.4 Eletroduto PVC rígido antichama ∅1/2"x3M rosqueável, conforme NBR/NM/ISO-7-1 36,00 unid.   

6.1.2.5 Massa de calafetar 18,00 kg   

6.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$              

6.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistente a intempéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

71,00 m   

6.1.3.2 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 

(cor preto e branco) 
360,00 m   

6.1.3.3 
Cabo de cobre extra flexível seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, antichama, classe 5 

(cor verde) 
180,00 m   

  
    

  

6.2 SERVIÇOS Total do Item =   R$             

6.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$            

6.2.1.1 Retirada de luminária publica existente 18,00 unid.   

6.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distribuidora 18,00 unid.   

6.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 18,00 unid.   

6.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 18,00 unid.   

6.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  18,00 unid.   

  
    

  

6.3 ESTRUTURAS    R$                

6.3.1 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$                  

  
 

Número de Estruturas =                    1  

  
 

Total por Estrutura =   R$                 

6.3.1.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

6.3.1.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

6.3.1.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

6.3.1.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça   

6.3.2 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$                 
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Número de Estruturas =                    1  

  
 

Total por Estrutura =   R$             

6.3.2.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

6.3.2.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

6.3.2.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça   

6.3.2.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

6.3.2.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

6.3.2.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

6.3.2.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

6.3.3 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO Subtotal do Item =   R$                

  
 

Número de Estruturas =                    1  

  
 

Total por Estrutura =   R$          

6.3.3.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

6.3.3.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

6.3.3.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça   

6.3.3.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

6.3.3.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

6.3.3.6 
Conector tipo perfuração em polímero, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, bitola 

até 50mm² 
3,00 peça   

6.3.3.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto antióxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça   

6.3.3.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

6.3.3.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

6.3.4 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =                      1  

  
 

Total por Estrutura =   R$          

6.3.4.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

6.3.4.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça   

6.3.4.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

6.3.4.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça   

  
    

  

7 Estrada Municipal JGR 221 - Amadeu Bruno TOTAL =   R$     

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Total do Item =   R$           

7.1.1 LUMINÁRIA   Subtotal do Item =   R$         

7.1.1.1 

Aparelho de iluminação de LED tipo publica, 100W, 5.000K, 15.000 lumens, lente VB 

80ºx140º, tensão 220 V com drive e proteção contra surto, com base para relé foto elétrico 

4 fios 

131,00 unid.   

7.1.1.2 

Braço para iluminação publica, em aço galvanizado a quente fabricado em tubo aço SAE 

1010 a1020, espessura do tubo minimo #3mm, com acabamento minimo de 75microns, 

tamanho médio, comprimento 2,97M, fixação ∅48mm com abraçadeira aço galvanizado 

107,00 unid.   

7.1.1.3 Relé foto elétrico 220 V, 4 fios, sem base - para luminária publica - 1.200 W / 220 V 131,00 unid.   

7.1.2 ATERRAMENTO Subtotal do Item =   R$           

7.1.2.1 Arame de aço galvanizado a fogo 4 BWG 1.310,00 m   

7.1.2.2 
Haste tipo cantoneira "L" em aço galvanizado a quente, dimensões #25x25mm, chapa 

#3/16", comprimento 2,4M 
131,00 unid.   

7.1.2.3 Conector de bronze para aterramento Ø6mm 131,00 unid.   

7.1.2.4 Eletroduto PVC rígido anti-chama ∅1/2"x3M rosqueavel, conforme NBR/NM/ISO-7-1 131,00 unid.   
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7.1.2.5 Massa de calafetar 65,50 kg   

7.1.3 FIAÇÃO Subtotal do Item =   R$         

7.1.3.1 

Cabo multiplex em alumínio, classe 2 compacto, seção 3x1x#35+35mm² isolação 0,6/1 

XLPE resistênte a interpéries + condutor neutro em alumínio de sustentação, classe 

redondo normal 

3.507,00 m   

7.1.3.2 
Cabo coberto em alumínio, classe 2, seção #70mm² isolação 15 kV XLPE90°C, resistente a 

interpéries e trilhamento elétrico. 
1.089,00 m   

7.1.3.3 Cabo de aço MR Ø9,5mm (3/8"), 7 fios classe A (cabo guarda) 1.089,00 m   

7.1.3.4 
Espaçador losangular em polimero de alta densidade, resistente a trilhamento elétrico e a 

UV, rede 15 kV, com anel de amarração em Silicone 
45,00 unid.   

7.1.3.5 
Cabo de cobre extre flexivel seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, anti chama, classe 5 

(cor preto e branco) 
1.310,00 m   

7.1.3.6 
Cabo de cobre extre flexivel seção #2,5mm², isolação 0,6/1kV XLPE, anti chama, classe 5 

(cor verde) 
690,00 m   

  
    

  

7.2 SERVIÇOS    R$         

7.2.1 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Subtotal do Item =   R$         

7.2.1.1 Retirada de luminária publica existente       24,00  unid.   

7.2.1.2 Retirada de relé foto elétrico existente no poste da distriuidora 24,00 unid.   

7.2.1.3 Instalação de luminária publica nova com relé foto elétrico 131,00 unid.   

7.2.1.4 Instalação de fiação nova no braço de iluminação 24,00 unid.   

7.2.1.5 Instalação do braço de iluminação publica novo com fiação nova  107,00 unid.   

  
  

  
 

  

7.3 ESTRUTURAS    R$          

7.3.1 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$          

  
 

Número de Estruturas =               11  

  
 

Total por Estrutura =   R$             

7.3.1.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

7.3.1.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.1.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

7.3.1.4 Mão francesa perfilada 1534 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.1.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.1.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça   

7.3.1.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.1.8 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto 1,00 peça   

7.3.1.9 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

7.3.1.10 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

7.3.2 ESTRUTURA B2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$            

  
 

Número de Estruturas =                      6  

  
 

Total por Estrutura =   R$         

7.3.2.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm        2,00  peça   

7.3.2.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV        6,00  peça   

7.3.2.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente        6,00  peça   

7.3.2.4 Mão francesa perfilada 1534 mm em aço laminado galvanizado a quente        2,00  peça   

7.3.2.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente        2,00  peça   

7.3.2.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente        2,00  peça   

7.3.2.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente        2,00  peça   

7.3.2.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente        2,00  peça   

7.3.2.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto        2,00  peça   

7.3.2.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado        3,00  peça   
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7.3.2.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm        2,00  peça   

7.3.3 
ESTRUTURA M1 - REDE PRIMÁRIA NUA EM TANGENTE OU PEQUENOS 

ÂNGULOS 
Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =               8  

  
 

Total por Estrutura =   R$               

7.3.3.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 1,00 peça   

7.3.3.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.3.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

7.3.3.4 Mão francesa perfilada 993 mm em aço laminado galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.3.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.3.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm galvanizada a quente 1,00 peça   

7.3.3.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.3.8 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 150 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.3.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto 1,00 peça   

7.3.3.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

7.3.3.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

7.3.4 ESTRUTURA M2 - REDE PRIMÁRIA NUA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =                    3  

  
 

Total por Estrutura =   R$        

7.3.4.1 Cruzeta polimeto reforçada com fibra de vidro 90x112,5x2.000mm 2,00 peça   

7.3.4.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 6,00 peça   

7.3.4.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 6,00 peça   

7.3.4.4 Mão francesa perfilada  993 mm em aço laminado galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.4.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x150 mm 2,00 peça   

7.3.4.6 Arruela quadrada 50x3mm furo 18 mm 2,00 peça   

7.3.4.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.4.8 Parafuso espaçador D16 aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.4.9 Sela 94x110mm para cruzeta de polimeto 2,00 peça   

7.3.4.10 Laço pré-formado lateral duplo em aço galvanizado 3,00 peça   

7.3.4.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

7.3.5 ESTRUTURA CE1T - REDE COMPACTA EM TANGENTE Subtotal do Item =   R$               

  
 

Número de Estruturas =               2  

  
 

Total por Estrutura =   R$                 

7.3.5.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.5.2 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.5.3 
Espaçador losangular em polimero de alta densidade, resistente a trilhamento elétrico e a 

UV, rede 15 kV, com anel de amarração em Silicone 
1,00 peça   

7.3.5.4 Fio de alumínio coberto para amarração classe 15 kV 8,00 m   

7.3.5.5 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.5.6 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.5.7 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   

7.3.6 ESTRUTURA CE1A - REDE COMPACTA COM BRAÇO ANTI-BALANÇO Subtotal do Item =   R$                

  
 

Número de Estruturas =                   5  

  
 

Total por Estrutura =   R$                 

7.3.6.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.6.2 Estribo para braço "L" em aço laminado galvanizado a quente, rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.6.3 
Espaçador losangular em polimero de alta densidade, resistente a trilhamento elétrico e a 

UV, rede 15 kV, com anel de amarração em Silicone 
1,00 peça   
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7.3.6.4 Braço anti-balanço tipo "L" em poliméro rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.6.5 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 8,00 m   

7.3.6.6 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.6.7 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 3,00 peça   

7.3.6.8 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça   

7.3.7 ESTRUTURA CE2 - REDE COMPACTA PARA ÂNGULOS Subtotal do Item =   R$           

  
 

Número de Estruturas =              17  

  
 

Total por Estrutura =   R$      

7.3.7.1 Braço suporte tipo "C" em aço laminado galvanizado a quente, 580mm, rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.7.2 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.7.3 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

7.3.7.4 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  2,00 peça   

7.3.7.5 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m   

7.3.7.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 2,00 peça   

7.3.7.7 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.7.8 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.7.9 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
1,00 peça   

7.3.7.10 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.7.11 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça   

7.3.8 ESTRUTURA CE3TN - TRANSIÇÃO NORMAL SEM CHAVE Subtotal do Item =   R$           

  
 

Número de Estruturas =                   2  

  
 

Total por Estrutura =   R$            

7.3.8.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.8.2 
Para raios de óxido de zinco plimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV / 

10 kA 
3,00 peça   

7.3.8.3 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.8.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.8.5 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 4,00 peça   

7.3.8.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 1,00 peça   

7.3.8.7 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 3,00 peça   

7.3.8.8 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m   

7.3.8.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  1,00 peça   

7.3.8.10 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

7.3.8.11 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
6,00 peça   

7.3.8.12 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.8.13 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.8.14 Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.8.15 Cabo cobre coberto XLPE 16mm², classe 2, rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.8.16 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça   

7.3.9 ESTRUTURA CE3TB - TRANSIÇÃO BECO SEM CHAVE Subtotal do Item =   R$              

  
 

Número de Estruturas =                  2  

  
 

Total por Estrutura =   R$        

7.3.9.1 Braço suporte tipo "L" em aço laminado galvanizado a quente 354mm, rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.9.2 
Para raios de óxido de zinco plimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV / 

10 kA 
3,00 peça   

7.3.9.3 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 Kv 3,00 peça   

7.3.9.4 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 3,00 peça   
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7.3.9.5 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 4,00 peça   

7.3.9.6 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 1,00 peça   

7.3.9.7 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 3,00 peça   

7.3.9.8 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 6,00 m   

7.3.9.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  1,00 peça   

7.3.9.10 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 3,00 peça   

7.3.9.11 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
6,00 peça   

7.3.9.12 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.9.13 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.9.14 Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.9.15 Cabo cobre coberto XLPE 16mm², classe 2, rede 15 kV 3,00 m   

7.3.9.16 Conector parafuso fendido estanhado, seção até 70mm² 3,00 peça   

7.3.10 ESTRUTURA CE4 - REDE COMPACTA PARA ANCORAGEM DUPLA Subtotal do Item =   R$           

  
 

Número de Estruturas =                      1  

  
 

Total por Estrutura =   R$          

7.3.10.1 Braço suporte tipo "C" em aço laminado galvanizado a quente, 580mm, rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.10.2 Isolador polimérico de ancoragem, rede 15 kV 6,00 peça   

7.3.10.3 Isolador de pino polimérico rede 15 kV 1,00 peça   

7.3.10.4 Pino haste de aço para isolador para cruzeta de aço galvanizado a quente 1,00 peça   

7.3.10.5 Parafuso de cabeça quadrada (máquina) 16x 40 mm galvanizado a quente 6,00 peça   

7.3.10.6 Porca olhal M16x2 em ferro fundido nodular galvanizado a quente 8,00 peça   

7.3.10.7 Fio de alumínio coberto para amarração, rede 15 kV 2,00 m   

7.3.10.8 Manilha sapatilha em ferro fundido nodular galvanizado a fogo 6,00 peça   

7.3.10.9 Alça pré-formada para estai em aço galvanizado  2,00 peça   

7.3.10.10 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 70mm² 
4,00 peça   

7.3.10.11 Parafuso de cabeça quadrada M 16x 75 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.10.12 Parafuso de cabeça abaluada M 16x 45 mm galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.10.13 Sapatilha para cabo de aço em aço laminado galvanizado a fogo 2,00 peça   

7.3.10.14 Cobertura para conector cunha rede 15 kV 3,00 peça   

7.3.10.15 Grampo de ancoragem preformado para cabo coberto rede 15 kV 6,00 peça   

7.3.10.16 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 3,00 peça   

7.3.11 ESTRUTURA IT - SECUNDÁRIA TANGENTE Subtotal do Item =   R$        

  
 

Número de Estruturas =                   89  

  
 

Total por Estrutura =   R$         

7.3.11.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.11.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

7.3.11.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.11.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 1,00 peça   

7.3.12 ESTRUTURA IA - SECUNDÁRIA TANGENTE EM ÂNGULO Subtotal do Item =   R$           

  
 

Número de Estruturas =                        6  

  
 

Total por Estrutura =   R$            

7.3.12.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.12.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

7.3.12.3 Abraçadeira plástica T50 2,00 peça   

7.3.12.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.12.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   
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7.3.13 ESTRUTURA IF - SECUNDÁRIA FIM DE LINHA Subtotal do Item =   R$              

  
 

Número de Estruturas =                 4  

  
 

Total por Estrutura =   R$                 

7.3.13.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.13.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

7.3.13.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 2,00 peça   

7.3.13.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.13.5 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

7.3.13.6 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

7.3.13.7 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

7.3.14 ESTRUTURA ITA - SECUNDÁRIA TOPO ABERTO Subtotal do Item =   R$             

  
 

Número de Estruturas =                      8  

  
 

Total por Estrutura =   R$          

7.3.14.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.14.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

7.3.14.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça   

7.3.14.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.14.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

7.3.14.6 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça   

7.3.14.7 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

7.3.14.8 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

7.3.15 ESTRUTURA - PARA-RAIO Subtotal do Item =   R$      

  
 

Número de Estruturas =                      5  

  
 

Total por Estrutura =   R$         

7.3.15.1 
Para raios de óxido de zinco plimérico tipo PBP, com desligador automático, classe 12 kV / 

10 kA 
15,00 peça   

7.3.15.2 Chave corta circuito 100A, em porcelana, classe 15 kV com elo fusível 15 k 15,00 peça   

7.3.16 ESTRUTURA ITF - SECUNDÁRIA TOPO FECHADO Subtotal do Item =   R$            

  
 

Número de Estruturas =                      4  

  
 

Total por Estrutura =   R$               

7.3.16.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.16.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 2,00 peça   

7.3.16.3 Abraçadeira nylon com trava e comprimento 150mm 4,00 peça   

7.3.16.4 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 1,00 peça   

7.3.16.5 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 2,00 peça   

7.3.16.6 
Conector tipo perfuração em poliméro, elastômero e cobre eletrolítico classe 1 kV, bitola 

até 50mm² 
3,00 peça   

7.3.16.7 
Conector tipo cunha de alumínio em liga de cobre com composto anti-óxido, estanhado, 

bitola até 50mm² 
1,00 peça   

7.3.16.8 Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) auto fusão 10M x 19mm 2,00 peça   

7.3.16.9 
Fita isolante colorida  em filme de PVC com adesivo a base de borracha 10M x 19mm 

(Vermelha, Azul Escura, Branca) 
4,00 peça   

7.3.17 ESTRUTURA ET - SECUNDÁRIA NUA Subtotal do Item =   R$            

  
 

Número de Estruturas =                10  

  
 

Total por Estrutura =   R$         

7.3.17.1 Armação secundária de 1 estribo aço galvanizado a quente 2,00 peça   

7.3.17.2 Isolador roldana de 2 leitos em porcelana 4,00 peça   

7.3.17.3 Cinta redonda em aço galvanizado a quente, diâmetro até 250mm 2,00 peça   
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7.3.17.4 Alça pré-formada de distribuição em aço galvanizado até 660mm 4,00 peça   

    
 

  
 

  

7.4 MATERIAIS    R$          

7.4.1 POSTES    R$         

7.4.1.1 Poste de concreto circular 9M / 200 DAN 18,00 unid.   

7.4.1.2 Poste de concreto circular 9M / 400 DAN  5,00 unid.   

7.4.1.3 Poste de concreto circular 11M / 200 DAN 19,00 unid.   

7.4.1.4 Poste de concreto circular 11M / 400 DAN 8,00 unid.   

7.4.1.5 Poste de concreto circular 12M / 400 DAN 25,00 unid.   

7.4.1.6 Poste de concreto circular 12M / 600 DAN 4,00 unid.   

7.4.2 TRANSFORMADOR      R$            

7.4.2.1 
Transformador trifásico 30 kva primário ajustável de 10.2 kva até 13.8 kva padrão CPFL, 

isolação a óleo, delta / estrela, com estrutura para fixação de para-raios. 
       3,00  unid.   

  
    

  

 Valor Total Estimado (Lote 1 + Lote 2) =    R$     

Os valores unitário e total apresentados já contemplam taxa de BDI de _______________________________%, conforme composição anexa. 

Os valores apresentados contemplam o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. 

 

 

 

Valor global da Proposta: R$ ________,___(___________________________________________) 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONTINUAÇÃO 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 
 

 

COMPOSIÇÃO BDI 

 

 

Composição do BDI conforme regras do Acórdão 2.622/2.013 do Tribunal de Contas da União  

                                   

                         
LIMITES RECOMENDADOS 

 

ITEM SIGLA VALOR 
 

INFERIOR 
 

SUPERIOR 
 

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     AC  
 

3,80% 
 

4,67% 
 

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G  
 

0,32% 
 

0,74% 
 

TAXA DE RISCO                         R  
 

0,50% 
 

0,97% 
 

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS             DF  
 

1,02% 
 

1,21% 
 

TAXA DE LUCRO                       L  
 

6,64% 
 

8,69% 
 

TAXA DE TRIBUTOS 

PIS (geralmente 0,65%)       

I 

 
 

Variável 

 

Variável 

 

COFINS (geralmente 3,00%)      
 

  
 

ISS (legislação municipal)      
 

  
 

CPRB (INSS)              
 

  
 

                                   

 
                 

BDI RESULTANTE                             
            

                                   

Fórmula Utilizada: 
 

BDI =  

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 
                

       
(1-I) 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONTINUAÇÃO 

 

Concorrência nº 013/2021  

Objeto: Execução da Ampliação da rede de distribuição de Energia Elétrica Primária e 

Secundária, Implantação e Modernização, compreendendo serviço de retirada e instalação de 

conjunto IP (Iluminação Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – 

Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 – FINISA 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Substituição de Iluminação Pública Existente Por Luminárias de LED; Ampliação de Rede de Energia Elétrica em Baixa Tensão e Implantação de Novos 

Pontos de Iluminação Pública 

 Locais: Diversas Vias da Malha Viária Urbana, Estrada Municipal JGR 354 - Estrada Alberto Macedo Jr., Estrada do Bruno e Estrada Municipal JGR 

221 - Estrada Amadeu Bruno  

 Proprietário: Prefeitura do Município de Jaguariúna  

 

 

ITEM  
 DISCRIMINAÇÃO   CUSTO  

 PERÍODO  

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1 Fornecimento de Placa de Obra  R$          

      

Reservado para 

finalização de 

documentação para 

apresentação aos 

órgãos de controle, 

recebimento 

provisório e definitivo 

da obra e demais 

atividades 

burocráticas. O 

período de realização 

da obra deverá estar 

restrito aos 90 

(noventa) dias, 

constantes dos meses 

"1", "2" e "3" deste 

cronograma. 

   

      

2 

SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EXISTENTE POR LUMINÁRIAS 

EM LED 

 R$      

      

  
  

      

3 

AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

BAIXA TENSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE POR 

LUMINÁRIAS DE LED E INSTALAÇÃO DE 

NOVOS PONTOS, EM ESTRADAS DO 

MUNICÍPIO 

 R$    

      

      

   

      

      

      

TOTAL =      

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

Atenção: 1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes no Anexo I 
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Data e assinatura do responsável técnico 

 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela 

documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO: Procuração com poderes específicos 

ou Contrato Social). 

 

 

Nome:       

Estado Civil:    

Profissão:    

RG:                                   

CPF:                                                             

Endereço completo:       

E-mail Comercial:        

E-mail Pessoal:  
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ANEXO III 

 

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 nº 

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

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, alterada pela Lei Complementar n°147 de 07 

de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), pela Lei Complementar nº 155/2016 

e Decreto Municipal nº 2509/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 

a exercer os direitos nela previstos no procedimento licitatório da Concorrência n° 013/2021, 

realizada pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 

 

_________________, _____, de ________de 2022. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: ______________________________ 

RG nº : ________________________ 
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ANEXO IV 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À  

Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

Prezado Senhores, 

 

 

                   A empresa ____________________________________, com sede na 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº ___________________, 

credencia o senhor _______________________________, inscrito no CPF/MF nº 

__________________, RG nº ___________________, para representá-la na Concorrência n° 

013/2021, referente ao Procedimento Licitatório nº 534/2021, perante a Comissão Permanente de 

Licitações, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para 

apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar 

esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.  

 

  Atenciosamente, 

 

____________, ___ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

___________________________ 

(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 

(CPF/MF e RG do representante da licitante) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Concorrência n° 013/2021 
 

 

 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (...) 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 

  

 

___________________________________ 

(data) 

 

 

_____________________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

A signatária, para fins de participação na Concorrência n° 013/2021, declara, sob as penas da Lei, 

que não existem fatos supervenientes que venham impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que 

continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 

    

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________,__de ___________de _______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027 

Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9786 / 9792 / 9825 

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

Página 114 de 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 2003/2010 

 

CONCORRÊNCIA n° 013/2021 

 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº ____________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº____________ e do CPF nº ________________________, DECLARO, 

para os devidos fins que tenho conhecimento da Lei Municipal nº 2003, de 23 de setembro de 

2010, que institui a obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no Município de Jaguariúna, e me 

comprometo que quando da utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa da 

flora brasileira, os mesmos serão adquiridos de pessoa jurídica devidamente cadastrada no 

CADMADEIRA. 

 

 

              _____________________, aos ______ de ______________ de _________ 

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA _____________, PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA; 

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO COMPREENDENDO SERVIÇO DE RETIRADA, E 

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO IP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) COM FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 

0526.795-19 - FINISA  
 

Concorrência nº 013/2021 

Procedimento Licitatório nº 534/2021 

Contrato nº ____/_____  

 
O MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Alfredo Bueno, n.º 1235, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

46.410.866/0001-71, neste ato representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Maria Emília 

Peçanha De Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-9 

SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, nº 127, 

Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos moldes do Decreto Municipal nº 

3.534/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa 

________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________________, com sede na ___________________, nº ______ - Bairro: ________, CEP 

_____________, no Município ____________, Estado ________, representada legalmente neste ato por 

_______________, (Nacionalidade, Estado Civil, Profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº 

______________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________,  residente e domiciliado na 

Rua/Avenida _________, nº ___, Bairro ____, no Município _____________, Estado _________, que 

também subscreve, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e 

contratado o seguinte: 

  

1.0 OBJETO:  

1.1 Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária; implantação 

e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação Pública) 

com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 0526.795-19 

- FINISA, conforme Memoriais Descritivos, Memoriais Técnicos Descritivos e demais Anexos e 

disposições contidas no Edital da Concorrência nº 013/2021. 

 

1.2 Todos os serviços executados, bem como todo material, mão de obra e equipamentos necessários 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

1.3 Os serviços e materiais necessários para execução do objeto estão descritos nos Memoriais 

Descritivos e Memoriais Técnicos Descritivos constantes dos Anexos do Edital da Concorrência nº 

013/2021. Segue abaixo relação sucinta dos locais e serviços a serem executados: 

 

LOTE LOCAIS SERVIÇOS 

CONTEMPLADOS 

NÚMERO DE 

PONTOS DE IP 

1 

Região Central; 

Avenida Pacífico Moneda; 

Rua Maranhão; 

Parque dos Lagos (interno); 

Remoção das luminárias vapor de 

sódio e dispositivos existentes, e 

instalação de luminárias de 

tecnologia LED e dispositivos 

800 pontos 
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Parque dos Lagos (entorno). necessários conforme Memorial 

Descritivo 

2 

Estrada Alberto Macedo 

Junior – JGR 354; 

Estrada do Bruno; 

Estrada JGR 221 – Amadeu 

Bruno. 

- Execução da ampliação da rede 

de distribuição de energia elétrica 

primária e secundária; 

- Remoção das luminárias vapor de 

sódio e dispositivos existentes; 

- Instalação de luminárias de 

tecnologia LED e dispositivos 

necessários; 

- Implantação de novos conjuntos 

de Iluminação Pública com 

tecnologia LED (Todos os serviços 

com mão de obra e materiais 

necessários conforme Memorial 

Descritivo). 

Estrada Alberto Macedo 

Junior – JGR 354 – 163 

pontos; 

 

Estrada do Bruno – 36 

pontos; 

 

Estrada Amadeu Bruno – 

131 pontos. 

 

 

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

2.1 Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, bem assim para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como 

se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os seguintes documentos: 

a) Concorrência nº 013/2021;  

b) Procedimento Licitatório nº 534/2021; 

c) Proposta da CONTRATADA. 

 

2.2 Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este 

Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

3.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

3.1 O objeto deverá ser executado em até 04 (quatro) meses contados da data de emissão da Ordem de 

Serviços pela Secretaria de Obras e Serviços, conforme prioridade de execução a ser definida pela 

Secretaria de Obras e Serviços. 

 

3.1.1 Este Contrato terá vigência de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura. 

 

3.1.2 Emitida a Ordem de Serviços (O.S.), a CONTRATADA terá até 10 (dez) dias úteis para iniciar a 

execução do objeto. 

 

3.1.3 A CONTRATADA, recebida a O.S., deverá mobilizar seu pessoal e equipamentos, ajustando com 

a Fiscalização o fluxo do serviço a ser realizado. 

 

3.1.4 Serão nomeados pela CONTRATANTE profissionais devidamente habilitados para exercerem a 

fiscalização da execução do objeto.  

 

3.2 Para realização dos serviços, considerando a dificuldade em relação ao trânsito local, a 

CONTRATADA deverá apresentar a proposta de horário de realização do serviço, e, caso haja 

necessidade de interrupção de tráfego de veículos, a Secretaria gestora deverá encaminhar para 

divulgação à população através dos canais de comunicação da Prefeitura. 

 

3.3 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos memoriais descritivos, constante em Anexo I 

do Edital e memoriais técnicos descritivos, relatórios luminotécnicos, projetos e demais disposições do 
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 mesmo instrumento, ficando a critério da Prefeitura impugnar ou solicitar que seja refeito qualquer 

serviço que não obedeça às especificações aqui e lá delineadas. 

 

3.3.1 A respeito de qualquer não concordância na entrega dos serviços, a CONTRATANTE ainda 

poderá, se disser respeito à especificação do serviço, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

3.4 Todos os trâmites de circulação (recebimento e entrega) de documentos entre a CONTRATADA e 

CONTRATANTE deverão conter as assinaturas do preposto da CONTRATADA e do responsável pela 

Fiscalização. 

 

3.5 Qualquer alteração nas diretrizes estabelecidas nos Memoriais Descritivos e Memoriais Técnicos 

Descritivos, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias no decorrer da execução dos 

serviços, e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser realizada mediante prévia aprovação da 

Secretaria de Obras e Serviços por escrito. 

 

3.6 Compete à Secretaria de Obras e Serviços a realização aleatória de testes e ensaios que comprovem 

os resultados obtidos pela CONTRATADA, bem como formar juízo quanto à aceitação ou rejeição dos 

serviços prestados. 

 

3.6.1 O controle de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Obras e Serviços consiste em conferir o 

material e as vias descritas nos projetos, tanto quanto as luminárias instaladas, quanto o atendimento das 

especificações. 

 

3.6.2 Todas as luminárias deverão estar identificadas de acordo com a NBR 15129:2012. Deverão estar 

gravadas em local visível, externamente ao corpo da luminária, de forma legível e indelével, as 

informações descritas nos memoriais descritivos. 

 

3.6.3 A CONTRATANTE poderá ainda realizar testes e ensaios que demonstrem as características 

físicas e mecânicas do material empregado, bem como a luminosidade local de acordo com os projetos 

constantes dos Anexos do Edital.  

 

3.7 A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio 

ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude da realização dos serviços objeto 

deste Contrato, bem como da sua manutenção, será atribuível, exclusivamente à CONTRATADA, que 

ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela Prefeitura do Município de Jaguariúna, 

bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham ser 

pleiteadas ou impostas em virtude do eventual acidente que venha ocorrer. 

 

3.8 Caberá à CONTRATADA: 

 

3.8.1 Manter todos os funcionários uniformizados, em conformidade com as normas de segurança. 

 

3.8.2 Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para 

que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção. 

 

3.8.3 Atender a quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da Prefeitura, 

mesmo que resulte tal incumbência em acréscimo de pessoal ou material, mesmo fora do horário normal 

de atendimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 
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3.8.4 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações. 

 

3.8.5 Fornecer à CONTRATANTE relatório técnico mensal das atividades desenvolvidas no período, 

sob pena de não atesto da fatura; os relatórios deverão ser elaborados em meio digital e impressos, com 

relação dos serviços diários e disponibilizá-los mensalmente, conforme orientação da 

CONTRATANTE. 

 

3.8.6 Fornecer todos os equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços solicitados, assumindo 

toda a responsabilidade pelo transporte, carga e descarga e sua respectiva perda, necessário a perfeita 

execução dos serviços. 

 

3.8.7. Para a perfeita execução dos serviços, são necessários no mínimo os seguintes equipamentos, de 

características semelhantes ou superiores: 

- Veículo próprio, padrão caminhonete capacidade 1500 kg, acoplada com escada giratória de 12m e 

caçamba, cones e demais equipamentos de sinalização viária; 

- Equipamentos de proteção individual; 

- Ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços. 

 

3.8.8 Manter quadro de pessoal suficiente (no mínimo dois funcionários) para atendimento dos serviços, 

sem interrupção, seja por qualquer motivo, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as 

despesas com todos os encargos e obrigações, sociais, trabalhistas e fiscais. 

 

3.8.9 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do município, por dolo, negligência ou 

imprudência de seus empregados. 

 

3.8.10 A CONTRATADA deverá verificar, antes de qualquer instalação de luminárias novas, a 

funcionalidade do reator, do ignitor e da polaridade, através da aplicação do equipamento portátil 

destinado a estes testes. 

 

3.8.11 Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do 

objeto deste Contrato e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao seu cumprimento, 

inclusive quanto ao transporte e instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar respectivos 

comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 

 

3.8.12 Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa observância ao estabelecido nas 

instruções, bem como na forma da lei, respeitando as recomendações das normas técnicas brasileiras, das 

normas técnicas da Concessionária e o Código de Obras do Município, assumindo a responsabilidade 

civil por qualquer erro ou imperícia. 

 

3.8.13 Coordenar com o município a execução do objeto deste contrato, acatar as determinações da 

fiscalização e prestar informações sempre que solicitado. 

 

3.8.14 Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à execução dos 

serviços. 

 

3.8.15 Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalações, edificações e todos os 

equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho. 
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3.8.16 Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços técnicos e 

administrativos. 

 

3.9 Considerando que a maior parte do sistema de iluminação pública está instalada em redes de 

distribuição de energia elétrica da Concessionária, deverá a CONTRATADA obedecer rigorosamente às 

normas de operação e de segurança para serviços em rede de energia elétrica. 

 

3.10 A CONTRATADA se responsabiliza, ainda, pela obtenção de autorização para entrar no sistema de 

distribuição, solicitando com a devida antecedência os desligamentos, quando necessários, e respeitando 

os prazos impostos pela Concessionária. 

 

3.11 Para aceitação dos serviços serão observadas as boas práticas de execução de serviços, atendimento 

às normas técnicas pertinentes, sem prejuízo de orientações adicionais especificadas nas Ordens de 

Serviço. 

 

3.12 As medições serão feitas, apresentadas e aprovadas pela fiscalização, acompanhada de relatório 

identificando os locais onde houve aplicação. Esta será apresentada ao final de cada serviço, descrito nas 

Ordens de Serviço. 

 

3.13 Se necessário, a Secretaria de Obras e Serviços e/ou a fiscalização poderá solicitar amostras dos 

materiais que serão fornecidos e utilizados nas substituições das luminárias para inspeção visual e, se o 

caso, encaminhar para laboratório especializado, podendo ser rejeitado caso não atendam às 

especificações exigidas. 

 

3.14 A fim de se garantir e/ou otimizar o conforto luminotécnico atual, a CONTRATADA deverá 

realizar medições dos níveis de iluminância em algumas vias, antes e depois da Ação de Eficiência 

Energética (AEE). Somente após o atestado da qualidade dos serviços e medição poderá ser aprovada. 

 

3.15 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o carregamento do material, transporte e 

descarregamento no local indicado pela CONTRATANTE. 

 

3.16 Deverá ser mantido um almoxarifado exclusivo para guarda de materiais de IP. 

 

3.16.1 As instalações serão específicas para esses serviços e sua localização deve ser na área geográfica 

do Município de Jaguariúna. 

 

3.16.2 Nesse almoxarifado serão depositados tanto materiais novos quanto aqueles retirados do Sistema 

de IP durante os serviços de remodelação, para posterior envio ao Almoxarifado da Secretaria de Obras e 

Serviços. 

 

3.16.3 As luminárias vapor de sódio, bem com os reatores, retirados dos pontos de iluminação, serão 

devolvidos à CONTRATANTE para uso da manutenção dos demais pontos, e os materiais que não 

tiverem mais condições de uso, serão pela Prefeitura encaminhados à reciclagem. 

 

3.17 A CONTRATADA será responsável por entregar esses materiais devidamente em lotes separados, 

sendo: servíveis e inservíveis. 
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3.18 O almoxarifado da CONTRATADA deverá estar devidamente equipado para acondicionamento e 

movimentação dos materiais, com prateleiras, pallets, armários, bancada para testes de componentes do 

sistema de iluminação, etc. Além disso, deve dispor de mão de obra para os serviços de movimentação. 

 

3.19 A CONTRATADA será a única responsável por todos os materiais novos ou retirados do Sistema 

de IP, devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. Os materiais retirados dos pontos de 

IP, deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços, localizado na Avenida 

Pacífico Moneda, nº 1.000, bairro Vargeão, nesta. 

 

3.20 No caso de rejeição total ou parcial dos materiais, a CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias 

úteis para providenciar a substituição dos mesmos, sob pena de aplicação de penalidades. 

 

3.21 A CONTRATADA se responsabilizará pelos custos com transporte e demais despesas eventuais, 

que por ventura sobrevier da execução dos serviços. 

 

3.22 Considerando as manutenções realizadas pela Companhia de Distribuição de Energia local, CPFL, 

pode ser que haja implantação e/ou substituição de postes e demais ativos da Concessionária, motivo 

pelo qual, o quantitativo previsto poderá sofrer alterações. 

 

3.22.1 Dessa forma, é oportuno informar que será realizada vistoria técnica anteriormente ao início dos 

serviços e serão considerados os serviços efetivamente realizados/implantados. 

 

3.23 As instalações elétricas deverão seguir nas normas técnicas prescritas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, em especial: 

* Norma 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

* Norma 5101 – Iluminação Pública 

* Normas de Fornecimento de Energia da Concessionária local – CPFL 

* Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as Normas NR10 e NR35. 

 

3.24 Concluídos os serviços, procederá a CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias seguintes 

ao da entrega da comunicação de conclusão, que por escrito e nesse sentido lhe fizer a CONTRATADA, 

seu exame minucioso e sua medição final a fim de recebê-los provisoriamente, observado o prazo 

previsto na cláusula 3.1. 

 

3.24.1 Após o recebimento provisório dos serviços, a CONTRATADA ficará obrigada a realizar, às suas 

expensas e durante um período de observação de 30 (trinta) dias, os reparos e substituições indicados 

pela CONTRATANTE. Findo o prazo de observação de 30 (trinta) dias, dentro de 20 (vinte) dias 

seguintes ao da entrega da comunicação de conclusão, procederá a CONTRATANTE ao exame para 

recebimento definitivo, do qual de lavrará respectivo termo. 

 

3.25. DA GARANTIA 

3.25.1 O CONTRATADO deverá comprovar a prestação de garantia no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor deste contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da 

assinatura deste instrumento, exceto para os casos em que a prestação se dê através da modalidade 

caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, admitidos tão somente no ato da assinatura do 

instrumento contratual. 

 

3.25.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 
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a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes, ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

3.25.3. A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência deste contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso 

III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.25.4. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às exigências dos 

bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de comprovante de pagamento com 

autenticação digital. 

 

3.25.5. A não prestação de garantia estipulada nos itens anteriores equivale à recusa injustificada para a 

celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o 

adjudicatário à multa no importe de 1% (um por cento) do valor estimado desta contratação. 

 

3.25.6. A garantia prestada pelo CONTRATADO será liberada ou restituída após a execução do contrato 

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.  

 

4.0 PREÇO: 
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ ____________ (___________________), 

apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE. 

 

4.2 O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, estando 

incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA. 

 

4.3 As despesas desta Concorrência ocorrerão por conta da dotação orçamentária:  

Nº 02.12.01.15.452.0024.1316.4.4.90.51.00 – do exercício de 2022. 

 

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 Após a devida comprovação do fornecimento nas condições exigidas e apresentação dos documentos 

fiscais devidos e mediante aprovação da medição pelo fiscal da obra a ser indicado em portaria 

específica, os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Administração e Finanças após os repasses 

financeiros oriundos do convênio. 

 

5.1.1 A emissão da medição ficará relacionada a cada Ordem de Serviço emitida, podendo assim que 

finalizada e aprovada pelo fiscal da obra, ser emitida a Nota Fiscal. O pagamento será realizado após 

aprovação dos fiscais do contrato e autorização do gestor da pasta. Os serviços deverão ser realizados 

conforme o Anexo I do Edital e disposições deste Contrato. 

 

5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica da medição, conforme mencionado na Cláusula anterior, a 

CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte endereço 
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 eletrônico: obras@jaguariuna.sp.gov.br , com cópia para almoxarifado.obras@jaguariuna.sp.gov.br ,  a 

qual será conferida e vistada pelos fiscais do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria de Obras e 

Serviços, para conhecimento, atesto e rubrica. 

 

5.3 Deverão estar indicados nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Concorrência n° 013/2021, o 

número deste Contrato, o número do Contrato de Financiamento nº 0529-795-19 - FINISA, bem 

como demais dados necessários, os quais serão informados pelos fiscais. 

 

5.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), número da Agência e o 

número da conta bancária, na qual será efetivado o pagamento.  

 

5.4.1 A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da 

CONTRATADA. 

 

5.5 O pagamento será efetuado após a devida aprovação da medição pelo fiscal do contrato e autorização 

do gestor da pasta. 

 

5.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela 

Administração. 

 

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma estabelecida 

no Edital, seus anexos e neste Contrato. 

 

5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos nomes 

de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de recolhimento do INSS 

(Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).  

 

5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela 

CONTRATANTE. 

 

5.9 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida 

através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em carteira simples, ou 

seja, diretamente na Prefeitura. 

 

5.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, deverá estar 

obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da CONTRATADA, cópia da Nota Fiscal da compra do 

produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de origem florestal – DOF, expedido pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, ou pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente – SMA.  

 

5.11 Em caso de atraso de pagamento que não decorra culpa da CONTRATADA, incidirá, a título de 

correção monetária, o IPCA-E, bem como juros na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 

 

6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 

6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá 

subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da CONTRATANTE, dado 

por escrito, sob pena de rescisão do ajuste e aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 

8.666/93. 
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7.0 RESPONSABILIDADE: 

7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, 

consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 

venha direta ou indiretamente, provocar ou causar para CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, 

perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a CONTRATADA. 

 

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela 

CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de 

ignorância. 

 

7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Concorrência n° 011/2021. 

 

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

8.1 A CONTRATANTE indicará funcionário(s) que será(ão) o(s) interlocutor(es) de todos os contatos 

com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.  

 

8.2 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais normas técnicas para a 

perfeita realização do objeto contratual. 

 

8.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 

públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus 

documentos contábeis. 

 

9.0 DAS OBRIGAÇÕES E REPARAÇÕES: 

9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos é da 

CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades 

que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem 

determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e 

risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos. 

 

9.3 A CONTRATADA fica responsável pela qualidade e segurança da obra pelo período de 5 (cinco) 

anos contados de seu recebimento definitivo. 

 

10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO: 
10.1 Concluídas as obras, procederá a Prefeitura, no prazo de até 15 (quinze) dias seguintes ao da entrega 

da comunicação de conclusão, que por escrito e nesse sentido lhe fizer a CONTRATADA, seu exame 

minucioso e sua medição final, a fim de recebê-la provisoriamente, observado o prazo previsto na 

cláusula 3.1., mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório, conforme ANEXO XI do 

Edital, o qual será assinado pelas partes. 
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10.2 Após o recebimento provisório dos serviços, a CONTRATADA ficará obrigada a realizar, às suas 

expensas e durante um período de observação de 30 (trinta) dias, os reparos e substituições indicados 

pela Prefeitura. Findo o prazo de observação de 30 (trinta) dias, dentro de 20 (vinte) dias seguintes ao da 

entrega da comunicação de conclusão, procederá a Prefeitura ao exame para recebimento definitivo, do 

qual de lavrará respectivo termo.  

 

11.0 PENALIDADES: 

11.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a 

CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as seguintes 

penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 

e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

 

11.1.1. - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 

tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 

111.2. - multa, nas seguintes situações: 

 

11.1.2.1. - Moratória de 1% (um por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia de atraso 

injustificado na execução do objeto, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em que será considerada 

totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da cláusula penal remuneratória prevista 

na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem como a contratação do objeto com terceiros às expensas 

da CONTRATADA; 

 

11.1.2.2. - Remuneratória de até 30% (trinta por cento) do valor deste Contrato, em caso de inexecução 

total do serviço ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será efetivada a 

rescisão unilateral do instrumento. 

 

11.2. - Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Jaguariúna, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

 

11.3. - As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. 

 

11.4. - As penalidades previstas de advertência e de suspensão poderão ser aplicadas juntamente com as 

multas previstas no subitem 11.1.2. 

 

11.5. - A penalidade prevista na cláusula 11.1.2.2. tem caráter de piso compensatório e não impede que o 

Município pleiteie indenização suplementar. 

 

11.6. - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 

não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força 

maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato 

necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do 

Código Civil. 

 

12.0 RESCISÃO: 

12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 

enumerados no artigo 78 da Lei 8.666/93. 
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12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 da Lei 

8.666/93. 

 

12.3 Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa em procedimento próprio.  

 

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS:  
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 05 (cinco) dias contados da assinatura deste 

contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o número da carteira junto ao CREA/CAU do 

responsável técnico pela execução dos serviços.  
 

13.2 A ART deve vir assinalada como execução. 

 

13.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução 

dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 

 

13.4 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às 

especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização. 

 

13.5 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE 

ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando a 

CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

 

13.6 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 

concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho 

ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do 

trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.º 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), 

sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE 

ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

13.7 A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico realizem 

pessoal e diretamente o objeto ora contratado. 

 

13.8 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita autorização da 

CONTRATANTE. 

 

13.9 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato, 

bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção individual) e EPC (equipamento de 

proteção coletivo) que se fizerem necessários para a execução do mesmo e, consequentemente, responde 

civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente a 

provocar ou causar para CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

13.10 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais, obriga-se a adquiri-

los de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA. 

 

13.11 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que regulamenta as 

licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 
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14.0. TOLERÂNCIA: 

14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 

Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos 

itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

15.0. DA ANTICORRUPÇÃO 

15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a 

quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação vantagens 

financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 

contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gestores, fiscais, so 

as penas da Lei Fedreal nº 12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto nº 

3.655/2017. 

 

16.0 VIGÊNCIA: 

16.1 O prazo de vigência deste contrato é de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93, oportunidade em que o evento ensejador deverá 

estar devidamente comprovado. 

 

16.2 O pleito de extensão do prazo deve ser realizado antes de seu termo, sob pena de não conhecimento. 

 

117.0 - VALOR DO CONTRATO: 

17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ________ (______________). 

 

18.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 

17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e Notificação, 

conforme Anexo IX, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. 

 

18.0 – FORO: 

18.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde serão 

propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 

abaixo assinadas, a tudo presentes. 

 

Jaguariúna, __de ______ de 2022. 

 

______________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Secretária Municipal de Gabinete  

 

 

_______________________________________________ 

CONTRATADA 
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Testemunhas: 

 

 

___________________________________              __________________________________ 
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ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

CONTRATADA: ___________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária; 

implantação e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação 

Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 

0526.795-19 - FINISA 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 

90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 

nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

Jaguariúna, ________de __________de 2022. 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 165.052.578-88 

 

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva  

Cargo: Secretária Municipal de Gabinete 

CPF: 120.339.598-13  
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Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo Contratante: 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva  

Cargo: Secretária Municipal de Gabinete  

CPF: 120.339.598-13   

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pelo Contratado: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Telefone: ________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Fernanda Angélica Santana 

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Serviços 

CPF: 226.986.818-88 

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*). Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO X 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO Nº ___/____  

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2021 

Procedimento Licitatório nº 534/2021 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária; 

implantação e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação 

Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 

0526.795-19 - FINISA. 

 

 

 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF sob nº 

46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita no CNPJ\MF sob nº 

_____________, a dar início a execução do objeto do Contrato nº _____, certame em epígrafe, neste 

Município. 

 

 

Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 
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ANEXO XI 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2021 

Procedimento Licitatório nº 534/2021 

Contrato n° _____/____ 

Objeto: Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária; 

implantação e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação 

Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 

0526.795-19 - FINISA. 

 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de ______ (_________) 

dias, para efeito de posterior verificação de conformidade com o especificado, não importando este em 

aceitação do que foi executado, ficando claro que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os 

serviços executados, caso se observe que os mesmos não se encontram de acordo com o objeto. 

 

Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei nº 8.666/93. 

 

 

Jaguariúna, __ de ______ de ______. 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 
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ANEXO XII 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 013/2021 

Procedimento Licitatório nº 534/2021 

Contrato n° _____/____ 

Objeto: Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária; 

implantação e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação 

Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra – Contrato de Financiamento nº 

0526.795-19 - FINISA. 

 

 

DECLARAÇÃO: 

Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, datado em ___/___/____, cuja descrição segue acima, acha-se em conformidade com o 

especificado na licitação supra, bem assim encontram-se dentro dos padrões de qualidade exigíveis, 

declaramos que o mesmo é considerado aceito DEFINITIVAMENTE. 

 

 

Jaguariúna, _____ de ________ de _____. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 

 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/

