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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº  115/2020 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, através da Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL, constituída pela Portaria nº 304/2019, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação 

na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, autorizada no processo nº 125/2020 - SEMGE, 

e de acordo com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da 

RPGMS de Nº 438/2020. 

 

O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da 
informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e 

recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do 
Banco do Brasil, sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pelas Leis Municipais nº 6.148/2002, 
Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 (ME e EPP), Decretos Municipais nºs13.724/02 

(alterado pelo Dec. nº 15.814/2005), 15.611/2005 (alterado pelo Dec. nº 

20.200/2009), 15.814/2005 e 15.984/2005, aplicando-se subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e 
Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, e demais condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as normas constantes do 

Decreto Municipal nº 23.781 de 16/01/2013. 

 

2. OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de serviços e fornecimento de 

materiais para a substituição de luminárias viária de vapor de sódio, vapor 

metálico, vapor mista e luminárias LED 1  para luminárias LED, 

armazenamento, transporte, emplaquetamento e atualização via planilha, 

para vias e áreas públicas dentro do perímetro urbano, definidas pelo 
Município de Salvador/BA, em conformidades com as especificações e normas 

do Termo de Referência (ANEXO VIII). 
 

2.2 Os serviços serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 A despesa correrá pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Ordem 

Pública – SEMOP: 

 
Projeto atividade: 107400 – Modernização da Rede de Iluminação Publica 

Elemento: 33.90.39 

Fonte Tesouro: 017 
 

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E REFERÊNCIA DE TEMPO 

                                                           

1 Serão substituídas luminárias sem certificado da Portaria 20/2017 do INMETRO e luminárias que estejam em 
desconformidades com a Instrução Normativa 001/2017 -  Diretrizes de Iluminação Publica do Município de 
Salvador. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.1 Recebimento das propostas a partir das 08h00min do dia          03/06/2020. 

4.2 Abertura das propostas          04/06/2020 às 13:00 horas. 

4.3 Início da sessão de disputa de preços          04/06/2020 às 14:00 horas. 

4.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que 

atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e pertençam 

ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

 

5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do 
tratamento diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar 

nº 123/06, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas 

no parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 

 

5.2.1 Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte para gozar do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 

123/2006. É necessário cumulativamente que a ME/EPP não incida em 

nenhuma das vedações legais (artigo 3°, parágrafo 4°). 

 

5.2.2 As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a declaração 

de ME ou EPP – ANEXO IV deste Edital. 
 

5.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiária 

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

b) cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração 

Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração 

Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

 
c) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 

8.666/93. 

 

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 
 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 

mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, 

com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão 
Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e 

intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no 

País. 

6.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 
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6.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação 

do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado. 

6.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

Eletrônico. 

6.7   Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios 

previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento 

acrescentar a expressão “Empresa de Pequeno Porte” ou sua abreviação “EPP”, à 

sua firma ou denominação, conforme o caso.  

6.8   Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em 

sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no 

Sistema junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A. 

 

7. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

7.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar da Comissão Central Permanente de Licitação 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

7.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser protocolados na 
recepção da Secretaria Municipal de Gestão, sito à Av. Vale dos Barris, nº 125 – 

Barris, Salvador, Bahia, ou encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o 
endereço compel.semge@gmail.com.  

7.3 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 

 

7.4 Caberá à Comissão Central Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

7.6 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 
 

8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, no 

prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 

quando for exigido neste edital, também os seus anexos. 

 

8.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, todas as 
fases externas do pregão - da disponibilização até a sua adjudicação, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens e atos do Pregoeiro registrados no sistema eletrônico, bem 

como pela sua desconexão. 

8.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e 

lances. 

mailto:compel.semge@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da 

etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 

recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação 

no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos 

participantes. 
 

9. ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e 

aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos. 

9.2 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

9.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

referida no item 9.2 sujeitará a licitante às sanções previstas em lei. 

9.3 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico,mediante 
a opção ”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

observado as datas e horários limites estabelecidos no item 4 deste Edital. 

9.4 As licitantes que quiserem usufruir os benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006, ao apresentar sua proposta de preços, deverão 

registrar, expressamente, em campo próprio do sistema eletrônico sua condição 

de micro empresa ou empresa de pequeno porte. 

9.5 A proposta eletrônica e os lances formulados deverão indicar valor global do lote, 

cotado em Real (R$), com no máximo duas casas decimais. 

9.6 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da 

execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

9.7 Deverão ser observados os preços máximos definido no item 21.3 deste Edital. 

9.8 Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a 

desclassificação da proposta. 

9.9 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita 

consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no 

Edital. 

9.10 Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

9.11 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, 

salvo motivo justificado e aceito pelo pregoeiro. 

9.12 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

9.13 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

9.14 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente 

do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.15 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá 

encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 

inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o 

lote. 

9.16 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do 

lance aos demais participantes. 

9.17 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo Pregoeiro, 

mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances.  

9.18 O Sistema registrará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após 

o encerramento da etapa de lances. 

9.19 Encerrada a fase de lances e havendo participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, 

os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

9.20 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 
9.21 Ao final da sessão o pregoeiro poderá negociar com o licitante mais bem 

classificado com objetivo de obter melhor oferta. 

 

9.22 A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação de 

habilitação exigida neste edital deverão ser apresentadas pela licitante detentora 
da melhor oferta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a 

partir do encerramento da etapa de lances, podendo essa comprovação se dar 
mediante o encaminhamento através do e-mail compel.semge@gmail.com, com 

posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no prazo de 02 

(dois) dias. 

 
9.22.1 As propostas escritas e a documentação deverão ser encaminhadas em 

envelopes fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: 

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

Vale dos Barris, nº 125, Salvador/BA – CEP 40.070-055 

Pregão Eletrônico Nº  115/2020 

10. PROPOSTA DE PREÇOS 

 
10.1 A proposta de preços escrita, aberta e detalhada, deverá ser apresentada na forma 

do Anexo I, redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou 

informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada na última 

folha e rubricadas nas demais pelo titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando: 

 

a) Razão Social da licitante, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de 

contato; 

 

b) Preço global dos serviços de acordo com os praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por 

mailto:compel.semge@gmail.com
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extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), atualizados 

conforme lance eventualmente ofertado; 

c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data fixada para início da sessão pública, sendo facultado aos proponentes 

estender tal validade por prazo superior; 

d) O licitante deverá observar o cronograma de cada lote, especificado nos 

anexos de I a IV do Termo de Referência. 
 

10.2 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 

despesas necessárias para execução dos serviços, tais como: tributos, 

emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais 
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às 

especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 

erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 

 
10.3 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado 

no Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por 

isso, considerar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 

faturas. 

 

10.4 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar 
todos os documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele 

contidas e nos seus anexos. 

 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à 

exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos 

originais, ou, ainda, publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos 

“protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos neste edital. 

 

11.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 

11.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 
atuais administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 

 
d) 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. 

 

11.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 
 

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 
 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS; 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

 

11.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

11.2.3.1 A LICITANTE deverá comprovar aptidão do desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da Licitação, a qual será realizada por meio da apresentação de 

atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que 

a LICITANTE tenha executado, para pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, obras ou serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente Licitação, cujos itens de maior 

relevância técnica e de valores significativos são os seguintes: 

a) Instalação de luminárias, para aplicação em iluminação pública 

viária, no mínimo 1.000 (mil) unidades; 

b) A LICITANTE deverá comprovar existência de contrato de prestação 

de serviço (mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente 

com a Empresa) na data prevista para entrega das propostas, de 
profissional de nível de escolaridade 3.º grau, com formação plena 

em Engenharia Elétrica. 

c) A comprovação de pertencer ao seu quadro técnico permanente será 

cumprida mediante apresentação da Carteira de Trabalho/CTPS, 

Contrato de Trabalho, Contrato Social ou declaração de que 

providenciará a contratação com a indicação do profissional, na 
data da apresentação da documentação acompanhada de termo de 

compromisso assinado pelo profissional indicado; 

d) O engenheiro eletricista, deverá comprovar aptidão do desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da Licitação a qual será realizada por meio da 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente 

registrado(s) no CREA, que comprove(m) que tenha executado, para 

pessoas jurídicas de direito público ou privado serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente Licitação, 

conforme descrito abaixo: 

d1) Instalação de luminárias em PONTOS de iluminação pública ou 
obras no sistema de distribuição de energia.  

d2) Caso uma licitante participe em mais de um lote, deverá 

apresentar a qualificação técnica da equipe prevista na alínea 
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“b” acima, deverá ser cumulativa e distinta para cada lote, ou 

seja, cada lote terá a sua equipe específica. 

 

11.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação 

financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 

hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua 

apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços 
provisórios. 

 

a1) O Balanço Patrimonial de abertura deverá estar devidamente 

registrado na Junta Comercial.  
 

a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à 

publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76 c/c a Lei 

nº11.638/2007, cópias da publicação de: 
 

I balanço patrimonial; 

II demonstração do resultado do exercício;  

III demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 
IV notas explicativas do balanço.  

 

b) A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor total indicado na proposta 

apresentada para o lote pertinente, admitida a atualização para a data 

da apresentação da proposta através de índices oficiais.  
  

c) Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante. 
 

11.2.5 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 
 

11.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

11.4 A documentação exigida nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.4 poderá ser 
substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela 

SEMGE/PMS, sendo necessário que os mesmos se encontrem listados no CRC e 

dentro do prazo de validade. Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-

los no ato da apresentação da documentação habilitatória. 

 

11.4.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, 
obrigatoriamente, firmar declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação. 

 

11.4.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará 

condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como à 
validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município 

do Salvador. 
 

11.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua 

autenticidade. 
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12. OUTROS DOCUMENTOS 

 

12.1 Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante 

juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento. 

a) Termo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (Anexo IV) 
(Para as ME’s e EPP’s) 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

(Anexo V) (para as empresas que apresentarem o CRC). 

 

c) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III) 

 
d) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para assinar 

o Termo de Compromisso de Fornecimento/Contrato. (Anexo VI); 

 

e) Termo de Garantia dos Materiais, com no mínimo dois anos, conforme 6.3.3 do TR. 

 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

13.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais 

vantajosa, considerando-se vencedora a proposta em conformidade com este 

edital e ofertar o menor valor global do lote, na forma do Anexo I deste Edital, 

observadas condições definidas neste Edital. 
 

13.2 Para fins deste certame, considerar-se-á como preço total o valor correspondente 

ao somatório dos itens que compõem o lote. 

 

13.3 Se a proposta de menor valor total não for aceitável ou se a licitante desatender as 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as propostas subsequentes, 

verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o 

participante para que seja obtido preço mais vantajoso. 

 

13.3.1 Nas situações acima previstas, a condição de arrematante constitui 

convocação e abre prazo, conforme previsto no subitem 9.20, para envio de 
proposta e documentação, a partir da desclassificação do arrematante 

anterior no sistema eletrônico. 
 

13.4 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na 
presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

edital, serão desclassificadas e/ou inabilitadas, cabendo ao Pregoeiro examinar a 

oferta e aceitabilidade da proposta subsequente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 

editalícias. 

 
14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

14.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, oportunidade em 

que deverá expressar a síntese imediata de suas razões, sendo-lhe concedido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. As demais 

licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, 
que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

14.1.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 

 

14.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá 
manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 
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14.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 14.1 fará deserto o 

recurso. 

 

14.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas 
razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 

14.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, 

sendo este restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  

14.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 

protocolados no endereço citado no subitem 9.22.1, o qual deverá receber, 

examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 

pertinência. 
 

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 

sempre que não houver recurso. 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 

Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente será convocada a licitante 

vencedora para assinar o contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela SEMGE. 

16.2 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender 

a convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando as mesmas em 

situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, 

convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinar o 

Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 
examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 

editalícias. 

16.3 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime 

diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem 

vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

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

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

16.3.1 A não regularização da documentação no prazo acima estipulado implicará 

na decadência do direito à contratação pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste Edital, 

sendo facultado à Administração Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 

ou revogar a licitação. 
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16.4 Como condição prévia para celebração do contrato, a licitante vencedora 

deverá apresentar declaração ou documento similar ou extrato bancário, 

contendo o número da conta corrente e agência de origem da licitante, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, em conformidade 

com o Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013 (arts. 1º a 4º), com 
observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único). 

16.5 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá 

ser retido na fonte pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ/PMS), por 

se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do 

pagamento da fatura. 

16.6 A licitante obriga-se a aceitar quando solicitado pela Administração nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços licitados e as supressões 

resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a 

superveniência do interesse público. 

 
16.7 O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no 

todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da contratante. 

 

16.8 O prazo estabelecido à vigência do contrato fica estipulado 365 (trezentos e 

sessenta e cinco dias) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser 

rescindido por qualquer um dos motivos previstos no art. 78, inciso I a XII e 
XVII da Lei Federal 8.666/93. 

 

16.9   A empresa contratada deverá entregar junto à fatura a cópia das notas fiscais 

e o Termo de Garantia do fornecedor dos equipamentos, conforme descritos 

no item 4 do termo de referência, para que sejam utilizadas pela DSIP, em 
caso de falha a garantia dos equipamentos e materiais e aplicados. 

 

16.9.1 Deverá ainda, observar a previsão da garantia elencada nos itens 

6.2.3, 6.3.3 e 10.1.10, do termo de referência. 
 

16.10 As demais disposições estão previstas na minuta de contrato deste Edital, do qual 
é parte integrante, independentemente de transcrição. 

 

17. PAGAMENTO 

17.1 O pagamento pela conclusão dos serviços será efetuado a contratada por meio de 

ordem bancária, em até 20 (vinte) dias após a aceitação definitiva dos mesmos. 

17.2 O pagamento será realizado, de acordo com as medições mensais, com base nos 
serviços efetivamente executados e aprovados, no prazo de 20 (vinte) dias a contar 

da data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela Secretaria Municipal de Ordem 

Pública - SEMOP, por meio do agente fiscalizador do contrato, desde que 

acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao 

serviço prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade 
do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários, emitida pela Secretaria da Receita Federal. O pagamento se 

processará mediante crédito em conta corrente, nos termos da legislação vigente. 

17.3 Todos os prazos para pagamento da medição apresentada estão vinculados à 

auditoria e atesto do cumprimento e execução de todas as ordens de serviços, 

devendo aqueles não executados serem programados junto à DSIP para 
acompanhamento e posterior execução. 

17.4 Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação do 

valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida 

tributação. 
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17.5 Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do 

tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em 

tempo hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, 

cabendo à licitante vencedora arcar com eventuais despesas de mora a que der 

causa, nos termos deste item. 

17.6 Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a Licitante vencedora, de sua única 

e inteira responsabilidade, deverá apresentar, além dos documentos citados acima, 

o que segue: 

17.6.1 cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS; 

17.6.2 apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao 

objeto desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, 
cujo cumprimento está condicionado o primeiro pagamento. 

17.7 A DSIP, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá prazo de 

15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para 

proceder ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente 

atestado(s), à FUNCIP. 

17.8 Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de 

tributos a serem retidos, será devolvida, à licitante vencedora, para as devidas 

correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 22.2 será contado a 

partir da data de sua reapresentação sem incorreções. 

17.9 Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos 

previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no 
documento de cobrança. 

17.10 Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os 

documentos exigidos com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo 

equivalente foram entregues pela licitante vencedora, antes de encaminhá-los ao 

Fundo de Custeio da Iluminação Pública - FUNCIP. 

17.11   Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM 

nº 5.826 de 04/04/2013, o pagamento devido ao fornecedor será efetuado 

exclusivamente por crédito na conta corrente especificada pelo credor. 

17.12  O pagamento da fatura será realizado após o procedimento descrito no item 

13.1.2 do termo de referência e está vinculado a execução de todos as ordens 

de serviço emitidos ou autorizados no mês de referência. 
 
 

18. DA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 

18.1 Deverão ser modernizadas as luminárias de acordo com o cronograma constante no 

Anexo I, II, III e IV do Termo de Referência. 
 

18.2 Cada luminária modernizada deverá ser informada através da planilha constante no 

Anexo V. 
 

18.3 As informações para as modernizações serão informadas pela Diretoria de Serviços de 

Iluminação Pública – DSIP/SEMOP através de mapa e ordem de serviço impressos ou 

em arquivo por meio magnético. 

 
18.4 Os colaboradores deverão utilizar os EPI’s necessários para a execução dos serviços e 

seguir as normas de segurança, conforme item 9 do termo de referência. 

 

18.5  Cada equipe deverá modernizar no mínimo 25 (vinte e cinco) pontos por dia. 

 

18.6   O serviço de eficientização compreende a retirada e instalação do seguinte conjunto: 
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18.6.1 Braço; 

18.6.2  Cabo; 

18.6.3  Relé foto eletrônico; 

18.6.4   Cinta; 

18.6.5 Parafusos e acessórios de fixação; 
18.6.6   Luminária LED. 

 

18.7 Os veículos deverão cumprir as normas de segurança e deverão estar em bom estado 

de conservação, conter plotagem com as logomarcas da Prefeitura Municipal de 

Salvador e da DSIP/SEMOP. 
 

18.8 Os colaboradores deverão possuir uniforme na cor cinza, com fita refletiva e 

logomarcas da Prefeitura Municipal de Salvador, da DSIP/SEMOP e crachá. 
 

18.9 Deverão ser cumpridas todas as normas e legislações existentes nas esferas 

municipais, estaduais e federais relativas à saúde, segurança e meio ambiente, 

especialmente aquelas previstas no item 8 do termo de referência. 

 

18.10 Todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 
rigorosamente cumpridas, em especial: 

 

a) NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual 

b) NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

c) NR-12 – Máquinas e equipamentos 

d) NR-26 – Sinalização de Segurança 
e) NR-35 – Trabalho em altura 

 

18.11 O serviço compreende a substituição de luminárias com lâmpadas de vapor, 

instaladas em postes da COELBA através de braços metálicos (viárias) e em postes da 

Prefeitura (viárias). As novas luminárias a serem instaladas são de LED e serão 
fornecidas pela DSIP. No caso das luminárias viárias, também devem ser substituídos 

os cabos elétricos de ligação, os relés fotoelétricos por foto eletrônicos e, em alguns 

casos, os braços. O serviço de substituição de luminárias é composto pelas seguintes 

etapas: 

 

a)  Retirada da luminária e braço existentes, conforme 5.2 do termo de referência; 
b) Instalação de luminária LED e braço, conforme 5.3 do termo de referência; 

c) Teste de funcionamento, conforme item 5.4 do termo de referência. 

d) Emplaquetamento, conforme 5.5 do termo de referência; 

e) Descarte e devolução dos materiais retirados, conforme 5.6 do termo de referência; 

 
18.12 No projeto não serão substituídas luminárias LEDs existentes, exceto, estejam, 

explicitamente, descriminadas nas ordens de serviço. 
 

18.13 Caso descrito nas ordens de serviço, os braços poderão ter seu tamanho reduzido 

para que possam ser instalados. 
 

18.14  Devem ser observadas todas as normas técnicas e de segurança cabíveis, além das 

especificações dos materiais elencadas no item 6 do termo de referência. 

 

18.15  A empresa contratada deverá ter área destinada, exclusivamente, ao armazenamento 

adequado de materiais referentes aos serviços que serão executados no contrato, 
com observância às exigências previstas no item 10 do termo de referência, referente 

a armazenamento e estoque mínimo.  
 

18.16  Deverá ser feita pela Empresa contratada a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do Contrato perante o CREA-BA antes da emissão da primeira fatura, 

conforme previsão do item 12 do termo de referência. 
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18.17 As atividades serão fiscalizadas pelo Setor de Projetos e Setor de Cadastro da 

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública – DSIP, seguindo a previsão do item 13 

do termo de referência. 

 

19. DO RASTREAMENTO DOS SERVIÇOS  
 

19.1 Todos os veículos utilizados na execução dos serviços do Projeto Básico devem dispor 

de sistema de rastreio (tecnologia GPS - Global Position System (Sistema de 

Posicionamento Global), conforme devidamente detalhado no item 7 do Termo de 

referência. 

 
19.2 Todos os veículos devem dispor de sistema de comunicação via rádio, com as 

especificações técnicas descritas no item 7.2 do termo de referência. 

 

20. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 

inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 

6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei 

Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, especialmente 

as previstas no item 16 do termo de referência. 
 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da 

inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou 

indiretamente. 
 

21.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e 

irretratável dos termos deste edital e seus anexos. 

 

21.3 O valor global contratual estimado é de R$ 47.518.443,07 (quarenta e sete 
milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sete 

centavos), considerado preço máximo admissível para a contratação, resultante de 

pesquisa de mercado efetuada pela Administração, sendo: 

 

Lote 01 - o valor de R$ 11.730.470,00 (onze milhões, setecentos e trinta mil, 
quatrocentos e setenta reais), resultante das quantidades de serviços 

constantes na planilha orçamentária - Anexo XIII do TR, respeitando o limite 

por item proposto pela CONTRATANTE. Cujo Código é 300004730. 

 

Lote 02 - o valor de R$ 13.863.110,30 (treze milhões, oitocentos e sessenta 

e três mil, cento e dez reais e trinta centavos), resultante das quantidades de 
serviços constantes na planilha orçamentária - Anexo XIV do TR, respeitando 

o limite por item proposto pela CONTRATANTE. Cujo Código é 300004732. 

 

Lote 03 - o valor de R$ 11.096.978,55 (onze milhões, noventa e seis mil, 

novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), resultante das 
quantidades de serviços constantes na planilha orçamentária - Anexo XV do 

TR, respeitando o limite por item proposto pela CONTRATANTE. Cujo Código 

é 300004733. 

 

Lote 04 - o valor de R$ 10.827.884,22 (dez milhões, oitocentos e vinte e sete 

mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), resultante das 
quantidades de serviços constantes na planilha orçamentária - Anexo XVI do 
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Edital, respeitando o limite por item proposto pela CONTRATANTE. Cujo 

Código é 300004734. 

 

21.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

SEMGE revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de 
fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. 

 

21.5 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 

que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

 

21.5.1 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 

 

21.6 É facultado ao Pregoeiro analisar as propostas apresentadas em conjunto com 

prepostos do órgão solicitante ou de outros órgãos do Município com capacidade 

técnica para tal, devendo estes emitir parecer próprio sobre o objeto ofertado pelas 

licitantes. 
 

21.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

21.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 

21.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, 
telefone e e-mail, bem como a modificação dos mesmos no curso da 

licitação/contrato, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de 

comunicação. 

 

21.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de 

compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

21.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na SEMGE, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 
 

21.12 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados após os 
respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem 

recursos enviados via e-mail. 

 

21.13 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

 

21.14 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão da 

COMPEL, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada no Vale dos Barris, nº 125 - 

Barris, Salvador/BA, mediante agendamento prévio através do e-mail 
compel.semge@gmail.com. 
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21.15 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Central 

Permanente de Licitação com base na legislação vigente. 

 

21.16 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, 

para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

22. ANEXOS DO EDITAL 

22.1 Fazem parte integrante deste edital: 

 
Anexo I Proposta Comercial; 

Anexo II Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF; 

Anexo III Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 

Anexo IV Termo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo VI Dados para assinatura do contrato; 
Anexo VII Minuta de contrato; 

Anexo VIII Termo de Referência. 
 

 

Salvador, 22 de maio de 2020. 

 

 

Nailton Nunes França 

Pregoeiro 
 

Amauri Guimarães Pires 

Presidente COMPEL 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 115/2020 

 

ANEXO I 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2020 

PROCESSO Nº 

Data de abertura:  

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:  

Telefone: (DDD)  

Fax: (DDD)  

E-mail:  

Validade de proposta: 

Prazo de início do serviço: 
 
 

LOTE  01 

 

ITEM 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO UM QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1.  

 

 

 

 

300004730 

 

SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇAO 

DE LUMINARIAS VIARIAS DE VAPOR 
DE SODIO, VAPOR METALICO, 
VAPOR MISTA E LUMINARIAS LED 
PARA LUMINARIAS LED, 

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, 
EMPLAQUETAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO VIA PLANILHA, PARA 
VIAS E AREAS PUBLICAS DENTRO 

DO PERIMETRO URBANO – 
PREFEITURA BAIRRO VIII / IX. 
CONFORME ESPECIFICAÇOES DO 
TERMO DE REFERENCIA 

CONSTANTE NOS AUTOS. 

UN 

 

 

 

 

01 
  

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 (R$)  

(valor por extenso) 
 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do 
contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

FORNECEDOR 
 
___/___/____         __________________________ 
Data                     Assinatura/Carimbo 
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LOTE 02 

 

ITEM 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO UM QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1.  

 

 

 

 

300004732 

SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇAO DE 
LUMINARIAS VIARIAS DE VAPOR DE 
SODIO, VAPOR METALICO, VAPOR 
MISTA E LUMINARIAS LED PARA 

LUMINARIAS LED, ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE, EMPLAQUETAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO VIA PLANILHA, PARA 
VIAS E AREAS PUBLICAS DENTRO DO 

PERIMETRO URBANO – PREFEITURA 
BAIRRO II / III / X. CONFORME 
ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE 
REFERENCIA CONSTANTE NOS 

AUTOS. 

UN 

 

 

 

 

01 
  

VALOR GLOBAL DO LOTE ÚNICO (R$)  

(valor por extenso) 
 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do 
contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

FORNECEDOR 

 
___/___/____         __________________________ 
Data                     Assinatura/Carimbo 

 
LOTE 03 

 

ITEM 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO UM QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1.  

 

 

 

 

300004733 

 

SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇAO DE 
LUMINARIAS VIARIAS DE VAPOR DE 
SODIO, VAPOR METALICO, VAPOR 

MISTA E LUMINARIAS LED PARA 
LUMINARIAS LED, ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE, EMPLAQUETAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO VIA PLANILHA, PARA 

VIAS E AREAS PUBLICAS DENTRO DO 
PERIMETRO URBANO – PREFEITURA 
BAIRRO IV / VI. CONFORME 
ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE 

REFERENCIA CONSTANTE NOS 
AUTOS. 

UN 

 

 

 

 

01 
  

VALOR GLOBAL DO LOTE 03 (R$)  

(valor por extenso) 
 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do 
contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

FORNECEDOR 
 
___/___/____         __________________________ 
Data                     Assinatura/Carimbo 
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LOTE 04 
 

ITEM 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO UM QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1.  

 

 

 

 

300004734 

 

SERVIÇO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇAO DE 
LUMINARIAS VIARIAS DE VAPOR DE 
SODIO, VAPOR METALICO, VAPOR 

MISTA E LUMINARIAS LED PARA 
LUMINARIAS LED, ARMAZENAMENTO, 
TRANSPORTE, EMPLAQUETAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO VIA PLANILHA, PARA 

VIAS E AREAS PUBLICAS DENTRO DO 
PERIMETRO URBANO – PREFEITURA 
BAIRRO VIII / IX. CONFORME 
ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE 

REFERENCIA CONSTANTE NOS 
AUTOS. 

UN 

 

 

 

 

 

01 

  

VALOR GLOBAL DO LOTE 04 (R$)  

(valor por extenso) 
 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do 
contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

FORNECEDOR 
 
___/___/____         __________________________ 
Data                     Assinatura/Carimbo 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 

__________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF 

nº _____________________, sediada (endereço completo) _____________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega, para qualquer trabalho, menores 

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. 

 

 

 

(cidade), ____ de _________________ de _____. 
 

 

 

(nome e nº de identidade do declarante) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 

________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

      Local e data 

 

 

      Nome e identificação do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: A declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

ANEXO IV 

 
 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/__ - SEMGE 
 

 

 

Ao 

Presidente da Comissão de Licitação 
(endereço) 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Empresa __________________________________com sede na cidade de________________, na 

(rua, avenida etc) __________________________________, n.º____, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º ___________________________ , Conta Corrente:_____ Ag.: ______ Banco: ___________,neste 

ato representada por___________________________, abaixo assinado, inscrito no CPF sob o 

nº_______________, portador da carteira de identidade nº __________, DECLARA, sob as 

penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a 

fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 

das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º do referido diploma legal. 

 

 

(Local e data) 

 

 

(representante legal) 

 

 

 

 

 
 

 

OBS: A declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

(Identificação da Licitação) 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, 

para fins do disposto no item (completar) do Edital(completar com identificação do 

Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da(identificação da licitação), por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 
 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto 

a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de_____. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 

 

Observações: 

1. Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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EDITAL DEPREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

ANEXO VI 

 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

NOME -  

 
N.º DE IDENTIDADE -  

 

ÓRGÃO EMISSOR -  

 

CPF -  

 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 

 

 
 

 

 

 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 

 
 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

 
 

 

 

OBS: Deverá ser assinado por representante legal da licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

ANEXO VII DO EDITAL 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - 

SEMGE, com sede no Vale dos Barris, n.º 125, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF n.º 
13.927.801/0003-00, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. XXXXXXXXXXX, 

nomeado por Decreto Simples, publicado no DOM em XX/XX/XXXX, e em conformidade 

com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples, publicado no DOM em 

XX/XX/XXXX doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ. sob n.º XXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXX, RG n.º 

XXXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, têm entre si acordados os termos deste contrato, cuja 

celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do processo 

administrativo nº ____/___ - SEMGE, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, 

atualizada, Lei Municipal nº 4.484/92, esta no que couber, e demais normas aplicáveis, 
mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 

integrante, independentemente de transcrição, os documentos: 

 

a) Edital de Pregão Eletrônico – SEMGE n.º ___/__ e Anexos. 

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ___/___/___. 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação de serviços e fornecimento de 

materiais para a substituição de luminárias viária de vapor de sódio, vapor 
metálico, vapor mista e luminárias LED2 para luminárias LED, armazenamento, 

transporte, emplaquetamento e atualização via planilha, para vias e áreas públicas 

dentro do perímetro urbano, definidas pelo Município de Salvador/BA, conforme 

especificações do Termo de Referência (ANEXO VIII) e na proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1 O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Para a prestação dos serviços a CONTRATADA deverá ofertar com o maior rigor, mão 

de obra qualificada para a execução dos trabalhos, bem como todo equipamento, 

ferramental e demais materiais necessários. 
3.2 Deverão ser modernizadas as luminárias de acordo com o cronograma constante no 

Anexo I, II, III e IV do Termo de Referência. 

3.3 Cada luminária modernizada deverá ser informada através da planilha constante no 

Anexo V. 

                                                           
2 Serão substituídas luminárias sem certificado da Portaria 20/2017 do INMETRO e luminárias que estejam em 

desconformidades com a Instrução Normativa 001/2017 -  Diretrizes de Iluminação Publica do Município de 
Salvador. 
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3.4 As informações para as modernizações serão informadas pela Diretoria de Serviços 

de Iluminação Pública – DSIP/SEMOP através de mapa e ordem de serviço impressos 

ou em arquivo por meio magnético. 

 

3.5   Os colaboradores deverão utilizar os EPI’s necessários para a execução dos serviços e 
seguir as normas de segurança. 

 

3.6 Cada equipe deverá modernizar no mínimo 25 (vinte e cinco) pontos por dia. 

 

3.7   A modernização poderá ocorrer em menor escala desde que ocorra eventos de caso 

fortuito ou força maior que impossibilitem a execução dos encargos previstos. 
 

3.7.1 Deverá ser comunicado, diariamente, após ocorrido o evento de caso fortuito 

ou força maior, a não execução dos encargos previstos no item 5.1.7, através 

de e-mail ou oficio para a DSIP. 
 

3.8 O serviço de eficientização compreende a retirada e instalação do seguinte conjunto: 

 

a) Braço; 

b) Cabo; 

c) Relé foto eletrônico; 

d) Cinta; 
e) Parafusos e acessórios de fixação; 

f) Luminária LED. 

 

3.9 Não será realizado retrofit dos materiais e a CONTRATADA deverá adquirir os 

materiais seguindo as especificações constantes no Termo de Referência. 
 

3.10 As luminárias serão fornecidas pela DSIP/SEMOP e deverão ser armazenadas pelo 

CONTRATADO, na mesma proporção que instalará mensalmente. Também poderão 

ser fornecidos pela DSIP/SEMOP outros itens que possam vir a ser utilizados no 

serviço, mediante descrição expressa na ordem de serviço. 

 
3.11 Os veículos deverão cumprir as normas de segurança e deverão estar em bom estado 

de conservação, conter plotagem com as logomarcas da Prefeitura Municipal de 

Salvador e da DSIP/SEMOP. 

 

3.12 Os colaboradores deverão possuir uniforme na cor cinza, com fita refletiva e 
logomarcas da Prefeitura Municipal de Salvador, da DSIP/SEMOP e crachá. 

 

3.13 Deverão ser cumpridas todas as normas e legislações existentes nas esferas 

municipais, estaduais e federais relativas à saúde, segurança e meio ambiente. 

 

3.14 Todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 
rigorosamente cumpridas, em especial: 

 

a) NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual 

b) NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

c) NR-12 – Máquinas e equipamentos 
d) NR-26 – Sinalização de Segurança 

e) NR-35 – Trabalho em altura 

 

3.15 O serviço compreende a substituição de luminárias com lâmpadas de vapor, 

instaladas em postes da COELBA através de braços metálicos (viárias) e em postes 

da Prefeitura (viárias). As novas luminárias a serem instaladas são de LED e serão 
fornecidas pela DSIP. No caso das luminárias viárias, também devem ser 

substituídos os cabos elétricos de ligação, os relés fotoelétricos por foto eletrônicos e, 
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em alguns casos, os braços. O serviço de substituição de luminárias é composto 

pelas seguintes etapas: 

 

a) Retirada da luminária e braço existentes; 

b)  Instalação de luminária LED e braço; 
c)  Teste de funcionamento; 

d)  Emplaquetamento; 

e)  Descarte e devolução dos materiais retirados. 

 

3.16 No projeto não serão substituídas luminárias LEDs existentes, exceto, estejam, 

explicitamente, descriminadas nas ordens de serviço. 
3.17 Caso descrito nas ordens de serviço, os braços poderão ter seu tamanho reduzido 

para que possam ser instalados. 

 

3.18   DA RETIRADA DA LUMINÁRIA E BRAÇO EXISTENTES 

 
3.18.1 Inicialmente a região próxima ao poste onde será executado o serviço deve ser 

sinalizada e isolada com cones e fita. 

3.18.2 para evitar que veículos e pedestres circulem nas proximidades. Após 

tomadas todas as medidas de segurança cabíveis, a luminária deve ser 

desconectada do circuito elétrico. 

3.18.3 Devem ser retiradas a luminária, o braço, cabos elétricos, conexões e o relé 
foto controlador. 

 

3.19 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED E BRAÇO 

 

3.19.1 Não haverá retrofit de nenhum dos materiais retirados, sejam eles braços, 
relés, cabos ou conectores, exceto expressamente descrito na ordem de 

serviço. 

3.19.2 Deve ser aplicado dentro do braço um novo cabo elétrico do tipo PP 

3x2,5mm2 para ligação da luminária. Também devem ser substituídos todos 

os conectores para ligação na rede BT da Concessionária. Para a conexão da 

luminária LED ao cabo PP devem ser utilizados conectores de torção ou outro 
tipo de conector isolado de aplicação rápida, não devendo ser realizadas em 

hipótese alguma, ligações sem conector. 

3.19.3 Deverá ser instalada a haste terra conforme Anexo VIII do Termo, utilizando o 

cabo de cobre flexível. 

3.19.4 O terceiro condutor do cabo PP deve ser utilizado para conectar o aterramento 
da luminária LED a haste terra a ser instalada conforme Anexo VIII deste 

Termo. 

3.19.5 Em seguida a luminária deve ser nivelada de modo a ficar paralela ao plano 

da rua. Para ruas com inclinação inferior a 5° esse nivelamento pode ser feito 

paralelo ao plano horizontal, através do uso de instrumentos como níveis de 

bolha. 
 

3.20 TESTE DE FUNCIONAMENTO 

 

3.20.1 Feitos a instalação e o nivelamento da luminária, devem ser realizados testes 
de funcionamento para garantir que a instalação tenha sido bem sucedida ou 

corrigir eventuais problemas. Deve ser verificado se a luminária está 

seguramente fixada no braço, se sua orientação está correta em relação ao 

plano da via(nivelamento) e se ocorre o ascendimento quando acionado o relé 

foto controlador. 
 

3.21 EMPLAQUETAMENTO 

 

3.21.1 Após a instalação e o teste do ponto, deve ser retirada a sua plaqueta de 

identificação (caso existente) e instalada uma nova plaqueta no braço se for 
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viária. Esta plaqueta seguirá o novo modelo de identificação de pontos, 

composto por um número de 7 os três primeiros referentes ao código do 

bairro e quatros referentes ao ponto. As especificações das plaquetas constam 

no item 3.21.3 abaixo. 

 
3.21.2 As plaquetas instaladas deverão ser fixadas a uma distância de no máximo 

40cm da base do braço e com a numeração voltada para o piso/solo. 

 

3.21.3. A Plaqueta para fixação em braço de luminária, será fabricada em chapa de 

aço zincado com espessura de 0,95mm (chapa 20 GSC), 30mm de altura, 

230mm de largura, com fundo plotado em vinil amarelo e letras recortadas 
em película na cor preta, parte textual com dimensões de 200mm por 40mm. 

Tanto o fundo em vinil quanto as letras devem apresentar proteção contra 

raios ultravioletas. A fixação será feita através de uma abraçadeira tipo “D” 

rebitada no centro geométrico da plaqueta, conforme desenho especificado no 

item 5.5.3 do termo de referência. 
 

3.22  DO DESCARTE E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS RETIRADOS 

3.22.1 Luminárias viárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, relés e 

conectores que forem retirados dos pontos devem ser encaminhados para o 

descarte apropriado, conforme legislação vigente no momento do descarte. A 

contratada deve entregar o certificado de descontaminação das luminárias, 
atestando o descarte dos materiais, no qual deve constar a relação de 

materiais e a quantidade. 
 

3.22.2 Luminárias LED, cabos de cobre e braços retirados e não reutilizados devem 

ser entregues no pátio do departamento de iluminação pública de Salvador, 

na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, s/nº, Granjas Rurais Presidente 

Vargas, ou outro local, conforme determinação da DSIP. 
 

3.22.3 Em especial, a Empresa deverá assegurar a descontaminação de todas as 

lâmpadas de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o 

final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer. Em hipótese alguma, 

estas lâmpadas deverão ser quebradas ou descartadas em local não 

apropriado, devendo a descontaminação das mesmas ser executada por 
empresas de reciclagem credenciadas por Órgão Ambiental competente. 

 

3.22.4  A cada 60 (sessenta) dias, a empresa de reciclagem deverá emitir para o 
município um Certificado de Destinação Final, relativo a cada remessa 

realizada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento pela conclusão dos serviços será efetuado a contratada por meio de 

ordem bancária, em até 20 (vinte) dias após a aceitação definitiva dos mesmos. 

4.2 O pagamento será realizado, de acordo com as medições mensais, com base nos 

serviços efetivamente executados e aprovados, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 

data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública 

- SEMOP, por meio do agente fiscalizador do contrato, desde que acompanhada de 

comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço prestado 
(INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela 

Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal. O pagamento se processará mediante crédito em 

conta corrente, nos termos da legislação vigente. 

4.3  Todos os prazos para pagamento da medição apresentada estão vinculados à auditoria 

e atesto do cumprimento e execução de todas as ordens de serviços, devendo aqueles 
não executados serem programados junto à DSIP para acompanhamento e posterior 

execução. 
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4.4   Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação do valor 

a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação. 

4.5   Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do 

tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em 

tempo hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, 
cabendo à licitante vencedora arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, 

nos termos deste item. 

4.6   Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a Licitante vencedora, de sua única e 

inteira responsabilidade, deverá apresentar, além dos documentos citados acima, o 

que segue: 

a) cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS; 

b) apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao objeto 

desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo 

cumprimento está condicionado o primeiro pagamento. 

4.7   A DSIP, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá prazo de 15 

(quinze) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder ao 
aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), à 

FUNCIP. 

4.8   Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de 

tributos a serem retidos, será devolvida, à licitante vencedora, para as devidas 

correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 22.2 será contado a partir 

da data de sua reapresentação sem incorreções. 

4.9   Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos 

previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no 

documento de cobrança. 

4.10 Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os documentos 

exigidos com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente foram 
entregues pela licitante vencedora, antes de encaminhá-los ao Fundo de Custeio da 

Iluminação Pública - FUNCIP. 

4.11  Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM 

nº 5.826 de 04/04/2013, o pagamento devido ao fornecedor será efetuado 

exclusivamente por crédito na conta corrente especificada pelo credor. 

4.12 O pagamento da fatura será realizado após o procedimento descrito no item 
13.1.2 do termo de referência e está vinculado a execução de todos as ordens de 

serviço emitidos ou autorizados no mês de referência. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 A despesa correrá pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Ordem 

Publica – SEMOP: 

 

Projeto atividade: 107400 – Modernização da Rede de Iluminação Publica 

Elemento: 33.90.39 

Fonte Tesouro : 017 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DA EXCUÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1 O Prazo estabelecido à vigência do contrato fica estipulado 365 (trezentos e sessenta e 

cinco dias) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser rescindido por 
qualquer um dos motivos previstos no art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal 

8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1  Efetuar a entrega dos serviços conforme o ANEXOS I, II, III e/ou IV do Termo, após o 

recebimento das ordens de serviço, conforme as disposições do Termo de Referência; 
 

7.2 Prestar esclarecimentos a DSIP em até 48 (quarenta e oito) horas da comunicação pela 

DSIP; 
 

7.3 Executar os serviços conforme descritos no Termo e conforme as ordens de serviço 

emitidas ou ainda conforme as orientações da fiscalização, nos prazos estipulados no 

Termo de Referência. 
 

7.4 Obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência. 

 

7.5 Cumprir as normas gerais, legais e regulamentares contempladas pelo Município do 

Salvador, que disciplinam os serviços contratados. 

 
7.6 Obedecer a legislação, normas e procedimentos que se encontram em vigor e os 

apresentados pela contratante. 

 

7.7 Demais disposições gerais constantes do item 19 do TR, no que couber. 

 

CLÁUSULA OITAVA –   DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
 

8.1  DAS NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS 

 

8.1.1 Devem ser observadas todas as normas técnicas e de segurança cabíveis, tais como: 

 
a) ABNT NBR 5410 –Instalações elétricas de baixa tensão; 

b) ABNT NBR 9513 –Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750V; 

c) NR-10 – Normas de segurança em instalações e serviços de eletricidade; 

d) NR-35 –Normas de segurança para trabalhos em altura; 

          e) Demais normas pertinentes. 
 

8.2  DOS  BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

8.2.1 Os braços deverão ser construídos em tubo de aço carbono com o acabamento 

em zincagem por imersão a quente conforme NBR 7414, NBR 6323, SAE 1010 e 

SAE 1020. 
8.2.2 A norma referencial de fabricação de referência é a NBR 8159 - Ferragens 

eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica — 

Padronização. 

8.2.3 Deve ser fornecido termo de garantia do fabricante com no mínimo 2 (dois) anos. 

8.2.4 O braço deverá ser isento de rebarbas e de quinas vivas. 
8.2.5 Os braços devem ser construídos conforme projetos no Anexo VI do TR. 

 

8.3  DA CINTA PARA POSTE CIRCULAR 

8.3.1 As cintas deverão ser construídas em aço carbono com o acabamento em 

zincagem por imersão a quente conforme NBR 7414, NBR 6323, SAE 1010 e 

SAE 1020. 

8.3.2 A cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de tração “f” 
de 5000 daN, no mínimo, sem ruptura ou sem apresentar uma flecha residual 

superior a 6mm, quando tracionado com um esforço “f” de 1500 daN, no 

mínimo. 

8.3.3 Deve ser fornecido termo de garantia do fabricante com no mínimo 02 (dois) 

anos. 

8.3.4 As peças deverão ser embaladas de forma a assegurar seu transporte e 
manuseio sem que sofram quaisquer danos. 
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8.3.5 A norma referencial de fabricação de referência é a NBR 8159 - Ferragens 

eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica — 

Padronização 

8.3.6 Os braços devem ser construídos conforme projetos no Anexo VI do TR. 

 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA GARANTIA DE SERVIÇOS E 

MATERIAIS 

 

9.1  O prazo estabelecido à vigência do contrato fica estipulado 365 (trezentos e sessenta e 

cinco dias) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser rescindido por 

qualquer um dos motivos previstos no art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal 
8.666/93. 

 

9.2 A empresa contratada deverá entregar junto a fatura a cópia das notas fiscais e o Termo 
de Garantia do fornecedor dos equipamentos, conforme descritos no item 4 do termo de 

referencia, para que sejam utilizadas pela DSIP, em caso de falha a garantia dos 

equipamentos e materiais e aplicados. 

 

9.2.1 A contratada deverá, ainda, observar a previsão da garantia elencada nos itens 

6.2.3, 6.3.3 e 10.1.10, do termo de referência. 
 

   CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento 

de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 
Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem 

prejuízo das demais cominações legais. 

 

10.2  Observando-se a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e o Decreto Lei Municipal n.º 
15.984/05, as penalidades serão aplicadas conforme descrito no Edital. 

 

10.3 A inexecução contratual dos serviços de OBRAS, inclusive por atraso injustificado na 

execução do contrato, sujeitará à contratada a multa de mora, que será graduada de 

acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro 

de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;  

b) 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, a partir da data prevista para 

finalização da ordem de serviço, sobre o valor da ordem de serviço;  

c) 0,7% (sete décimos por cento) pela não entrega dos materiais retirados nos prazos 
estabelecidos neste Projeto Básico, sobre o valor da ordem de serviço. 

d) 1,0% (um por cento) pela utilização de material fora da especificação técnica 

descrita no Projeto Básico, sobre o valor da ordem de serviço. 

e) 0,5% (meio décimo por cento) pela execução em desacordo com as especificações 

técnicas descrita neste Projeto Básico, sobre o valor da ordem de serviço. 

10.4 O não atendimento de quaisquer solicitações expressas da DSIP ensejará multa de 1% 

(um por cento) referente ao mês da solicitação, do processo referente a solicitação 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
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11.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito à 

qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESILIÇÃO CONTRATUAL 
 

12.1 A resilição contratual poderá ocorrer por conveniência da Administração Pública 

Municipal, devidamente motivada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

 
13.1 O contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 

ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 
14.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda vinculados a execução do presente contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, 

de seus empregados prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 

15.1 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva 

responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 

15.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, 
todos os custos, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e tributos incidentes 

sobre a execução dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 

nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 

15.3 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não 
incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente 

excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO 
 

16.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá 

ser procedida através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no 

art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93. 

 
16.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as 

partes, com vistas a atender a superveniência do interesse público. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA REPACTUAÇÃO 

 

17.1 O valor do contrato poderá ser reajustado, respeitando-se a periodicidade mínima de 12 
(doze) meses, a contar da apresentação da proposta ou orçamento, na forma da Lei 

10.192/2001, tomando-se por base a variação do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo-Especial (IPCA-E) ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época. 

 

17.2 As revisões dos preços dos serviços, para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, poderão ocorrer através de processo fundamentado e que comprove 
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alteração imprevisível nos custos, por meio de documentação a ser analisada pela 

Representação da Procuradoria Geral do Município na SEMGE e deverão ter por base os 

preços das propostas apresentadas na data da licitação. 
 

17.3 As repactuações dos preços dos serviços, poderão ocorrer através de processo 

fundamentado e que comprove alteração nos custos do contrato decorrente dos fatos 

impassíveis de reequilíbrio econômico-financeiro, na forma da lei, poderá a 

CONTRATADA solicitar a repactuação dos preços, por meio de documentação a ser 

analisada pela Representação da Procuradoria Geral do Município na SEMGE. 
 

17.4 É vedado à CONTRATADA interromper o serviço enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão e/ou repactuação de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 

previstas neste edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

18.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 

qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se 

caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VALIDADE E EFICÁCIA 

 

19.1 O presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia 

depois de aprovados pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE. 

 
19.1.1 A publicação do extrato do contrato e de seus eventuais aditamentos, no Diário 

Oficial do Município, será providenciada e custeada pela Administração, 

mediante remessa do texto do extrato a ser publicado até o 5º (quinto) dia útil do 

mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da aludida remessa. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

 

20.1  As atividades serão fiscalizadas pelo Setor de Projetos e Setor de Cadastro da Diretoria de 

Serviços de Iluminação Pública - DSIP. 
 

20.2 O pagamento da fatura será realizado após o procedimento descrito abaixo, e está 

vinculado a execução de todos as ordens de serviço emitidos ou autorizados no mês de 

referência.  

 

20.2.1 Relatório de Autorização de Ordem de Serviço; 
20.2.2 Fiscalização periódica e conclusiva das atividades devidamente autorizadas; 

20.2.3 Auditoria da Execução das Ordens de Serviços – através de visita in loco; 

20.2.4 Análise orçamentária previamente autorizada; 

 

20.2.5 Entrega dos materiais retirados do parque comprovada via documento de Entrega 
da DISP – a MOV (Formulário de Movimentação de Materiais); 

 

20.2.6 Preenchimento e envio da planilha e cadastro, conforme execução em campo; 
 

20.2.6.1 A planilha de cadastro deve vir com as coordenadas do ponto 

geográfico que deverão ser coletadas em campo durante a instalação das novas 

luminárias. 
 

20.2.7 Auditoria das faturas. 
 

20.3 Os prepostos da fiscalização – se assim a DSIP entender – poderão acompanhar todas as 
ações da empresa e terão acesso livre a todas as áreas de trabalho, inclusive às áreas do 

escritório da Contratada aos serviços. 
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20.4 Os prepostos da DSIP farão inspeções periódicas nas turmas que estiverem em serviço, 

visando aferir a existência de todos os equipamentos e EPI’s exigidos. 

 

20.5 Os prepostos da fiscalização farão inspeções periódicas nos almoxarifados das 
contratadas com o objetivo de avaliar a qualidade e quantidade dos materiais e 

equipamentos estocados, no que diz respeito às características técnicas e forma de 

armazenagem. 

20.6  Demais disposições gerais constantes do item 19 do TR, no que couber. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

21.1 Efetuar o pagamento na forma do item 17 do termo após o processo de auditoria conjunta 

dos serviços realizados e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, 

fiscais, previdenciárias e as demais disposições do Termo de Referência. 

21.2 Verificar se os serviços foram realizados com observação às disposições pertinentes no 
Termo de Referência, implicando em caso negativo da conclusão dos serviços a aplicação 

das penalidades previstas e da redução do valor total previsto para pagamento. 

 

21.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de 

recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes a Administração. 
 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO ARMAZENAMENTO E ESTOQUE MÍNIMO 

 

22.1 Após a assinatura do contrato será dado 30 dias para que sejam adquiridos, braços, 

cabos, relés, luminárias e contratação e treinamento da mão de obra. 
 

22.2 A empresa contratada deverá ter área destinada, exclusivamente, ao armazenamento 

adequado de materiais referentes aos serviços que serão executados no contrato. 

 

22.3 Esse almoxarifado deverá ter instalações amplas, ventiladas e níveis de umidade 

compatível. 
 

22.4 Os equipamentos não deverão ser submetidos a incidência direta de raios solares, nem 

respingos de chuva. 

 

22.5 Fica definido o quantitativo mínimo de armazenamento de 2.600 (duas mil e seiscentas) 
luminárias por mês; 2.600 (dois mil e seiscentos) braços metálicos, estes distribuídos nas 

dimensões especificadas na planilha de fornecimento de materiais, ANEXO VI a VIII; 

 

22.5.1 O Estoque será compatível com o que deverá ser armazenado para instalação 

conforme Anexos I, II, III e IV. 
 

22.6 Os estoques mínimos adequados aos atendimentos destes serviços serão de 

responsabilidade da empresa. 

22.7 A empresa deverá manter um controle de estoque, incluindo cópias das Notas Fiscais de 

aquisições dos materiais/equipamentos. As empresas deverão apresentar os lotes de 

compra dos materiais, constando marca e quantitativos para que a qualidade destes lotes 

seja avaliada pela DSIP. 
 

22.8 Esse controle (inclusive as Notas Fiscais) deverá estar disponível a qualquer instante 

para verificação da Fiscalização. 

 

22.9 A DISP, através de preposto autorizado, pode vistoriar livremente as áreas de 

armazenamento e de estoque de materiais das empresas, sem aviso prévio, a qualquer 
hora, bem como o local destinado a guarda de equipamentos para verificação do 

atendimento mínimo exigido neste Edital. 
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22.10 Todos os equipamentos e materiais deverão seguir as especificações técnicas 

apresentadas no Termo, inclusive quanto à garantia dos mesmos.  

 

22.11  Não serão admitidos atrasos de serviços por falta de materiais e equipamentos. 
 

 

 
 

 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA – DOS EQUIPAMENTOS E EPI’S 
 

23.1 Todas as equipes de trabalho da empresa contratada deverão estar acompanhadas de 

ferramentas, equipamentos, EPC’s e EPI’s, materiais auxiliares, além de fardas e 

crachás com identificação da empresa. 

 

23.2 Todos os equipamentos móveis deverão estar identificados com o nome da empresa e 
adesivo identificando a Prefeitura e a DSIP, conforme padrão existente. 

 

23.3 Todos os equipamentos, inclusive os móveis (viaturas), deverão atender aos requisitos 

de segurança para execução de serviços elétricos, inclusive em redes energizadas de 

baixa e média tensão, quando for o caso. 
 

23.4 Para cada equipe, deverá haver um conjunto com, no mínimo, os equipamentos 

descritos no anexo específico. A Empresa/Consórcio deverá dispor em tempo integral de 

equipamentos que alcancem a altura de qualquer poste existente na cidade. Esses 

equipamentos deverão estar montados em unidades móveis e deverão ter condições de 

ascender até os pontos de máxima altura, carregando pessoal e equipamentos 
necessários à execução dos serviços, salvo exceções expressamente autorizadas pela 

DSIP. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 

24.1  RASTREIO 
 

24.1.1 Todos os veículos utilizados na execução dos serviços deste Projeto Básico devem 

dispor de sistema de rastreio (tecnologia GPS - Global Position System (Sistema de 

Posicionamento Global). O Sistema deve emitir relatório de dados brutos, 

periodicamente e/ou quando solicitado de localização e status de cada veículo nos 
formatos .xls e/ou .pdf. 

 

24.1.2 O sistema de rastreio deve ser acessível pela internet, demonstrar a rota dos veículos 

em tempo real, o sistema deverá funcionar 24h, e a Diretoria de Serviços de 

Iluminação Pública – DSIP deverá ter, no mínimo, dois perfis com nível de 

Administrador, os quais devem ser entregues na assinatura do Contrato. O sistema 
deverá ser aberto e ser interoperável. 

 

24.2. RÁDIO 
 

24.2.1 Todos os veículos devem dispor de sistema de comunicação via rádio, com as 

seguintes especificações técnicas: 

 

Descrição Característica 

Potência de RF Classe 3L 

Bandas de Frequência 344-400 MHz, 380-430 MHz, 407-473 MHz, 806-

870 MHz 

Áudio de alto-falante 1 W 

Temperatura de operação -30°C a + 65°C 

Temperatura de 
armazenamento 

-40°C a + 85°C 

Classificação IP IP65, IP67 

Haptics Optativo 
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Teclas laterais Optativo 

GNSS (Sistema de 
Comunicação por 

Satélite) 

Optativo (O Sistema de rastreio via GPS pode ser 
integrado ao sistema de rádio) 

 

 

    CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SSMA – SAÚDE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E 

NORMAS TÉCNICAS 
 

25.1. Deverão ser cumpridas todas as normas e legislações existentes nas esferas 

municipais, estaduais e federais relativas à saúde, segurança e meio ambiente. 

 

25.2  Todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 

rigorosamente cumpridas, em especial: 
 

a) NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual 

b) NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

c) NR-12 – Máquinas e equipamentos 

d) NR-26 – Sinalização de Segurança 
e) NR-35 – Trabalho em altura  

 

25.3 Será exigido o cumprimento de todas as exigências preconizadas nas NR’s, 

inclusive relativas a treinamentos e credenciamento de funcionários para exercer 

as atividades descritas no Edital e seus anexos. 

 
25.4 Também deverão ser cumpridas todas as Normas Técnicas da ABNT, não só no 

tocante à SSMA, mas também para todos os requisitos técnicos envolvidos nas 

atividades que serão desenvolvidas. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

26.1 Deverá ser feita pela Empresa contratada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

do Contrato perante o CREA-BA antes da emissão da primeira fatura. 

 

26.2 Também deverão ser feitas as Anotações de Responsabilidade Técnica dos eventuais 

aditivos contratuais que venham a ser celebrados. 
 

26.3 As ART’s deverão ser feitas em nome dos responsáveis técnicos indicados na proposta 

apresentada pela Empresa contratada na fase de licitação. A substituição dos 

responsáveis técnicos somente poderá ocorrer a partir de concordância formal por parte 

da DSIP, a qual será precedida de uma avaliação curricular e de acervo técnico novo 
profissional substituto, o qual deverá possuir, no mínimo, a mesma experiência do 

apresentado na fase de licitação e atender às exigências de habilitação técnica do Edital 

de licitação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA -  DO FORO 

 
27.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, como 

competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento 
contratual em 02 (duas) vias de igual teor. 

 

Salvador, _____ de __________________ de _____. 

 

_________________________________________________________ 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria Geral de Logística e Patrimônio 
Gerência Central de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 – Fl. 37 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 115/2020 

 

 

ANEXO VIII DO EDITAL 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – PROCESSO Nº 125/2020 
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1. OBJETO 

 

Contratação de serviços e fornecimento de materiais para a substituição de luminárias viária de 

vapor de sódio, vapor metálico, vapor mista e luminárias LED1 para luminárias LED, 

armazenamento, transporte, emplaquetamento e atualização via planilha, para vias e áreas públicas 

dentro do perímetro urbano, definidas pelo Município de Salvador/BA, em conformidades com as 

especificações e normas deste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Salvador é uma cidade que possui cerca de 172.500 (cento e setenta e dois mil e quinhentos) pontos 

de iluminação pública. Destes, cerca de 47.000 (quarenta e sete mil) correspondem a luminárias de 

sódio 70W e outras 55.000 (cinquenta e cinco mil) luminárias de sódio de diversas potências, 

instaladas no início do Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica 

Eficientes – PROCEL RELUZ. Salvador possui ainda, 25.000 (vinte e cinco mil) luminárias de LED, 

1500 (mil e quinhentos) luminárias de vapor Misto e 44.000 (quarenta e quatro mil) luminárias de 

vapor metálico. 

As luminárias instaladas no PROCEL RELUZ substituíram as luminárias de vapor de mercúrio, mas 

sem as devidas adequações luminotécnicas. Ou seja, a adequação à NBR 5101:1992 não foi 

realizada devidamente, pelo fato das limitações tecnológicas da época, que se ainda estão 

presentes na atualidade, tornando as vias mal iluminadas e/ou muito iluminadas. Isto se deu pelo 

fato das potências das luminárias de sódio não possuírem variação muito grande, atendendo 

apenas as seguintes potências: 70W, 100W, 150W, 250W, 400W, 600W e 1000W, isto é, onde a 

necessidade era de uma luminária de 20W, se instalava uma luminária de 70W, onde se necessitava 

de uma luminária de 120W, instalava-se de 100W.  

Apesar do avanço trazido pelo PROCEL RELUZ, Salvador possui como característica a existência 

de bairros com vias de largura curta e escadarias, as quais pela norma vigente precisam de 

luminárias entre 20W a 50W. Cerca de 30% das luminárias instaladas à época, mas sem a 

tecnologia possível, foram instaladas nessas vias luminárias de 70W (a menor possível) que produz, 

em média, um fluxo luminoso de 9800 (nove mil e oitocentos) lúmens, sendo que as vias nas quais 

elas estão instaladas necessitam, conforme a norma, entre 3000 lúmens e 6000 lúmens. 

                                            
1 Serão substituídas luminárias sem certificado da Portaria 20/2017 do INMETRO e luminárias que estejam 
em desconformidades com a Instrução Normativa 001/2017 -  Diretrizes de Iluminação Publica do Município 
de Salvador. 
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Nesse quesito, as luminárias de tecnologia LED (light-emitting diode) podem ser produzidas para 

atender as mais variadas vias, alcançando a mesma eficiência das luminárias de sódio (cerca de 

140 lúmens/W), resultando numa economia de até 65%, desde que a adequação seja realizada 

mediante o estudo luminotécnico adequado. 

Por outro lado, Salvador tem realizado nos últimos quatro anos investimentos em LED que não 

suprem a demanda da cidade, seja pela limitação contratual, financeira e técnica, seja pelo custo 

das luminárias LED que sofreram redução de 2015 para 2019 em mais de 200%. Por outro lado, 

diariamente são realizadas solicitações de modernização, de sódio para LED, através dos diversos 

canais de comunicação, institucionais ou não (Fala Salvador 156, Prefeituras Bairros, Ministério 

Público, Associações de Moradores, jornais, Instagram, Facebook, etc.). Desta forma, o Projeto do 

Iluminando Nosso Bairro - INB, surgiu para minimizar essa demanda, tendo sido atendidos 08 (oito) 

bairros em sua totalidade, melhorando a vida de milhares de soteropolitanos. Mas é necessário 

realizar uma licitação para atender outros bairros, melhorando a infraestrutura de iluminação e 

atendendo mais 75.000 (setenta e cindo mil) pontos de LED, dos quais serão atendidos 100% dos 

pontos de sódio 70W e resultando numa economia de cerca de 28% no total do consumo de energia. 

A modernização pretendida através do Projeto INB, é possível pois há recursos disponíveis e que 

são de uso exclusivo para a iluminação pública, através da COSIP - Contribuição para o Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública, regulamentada pela Lei Municipal n° 9.729/2017. 

Salvador como centenas de outras cidades no Brasil, tentou impulsionar a modernização através 

do lançamento de concorrência para uma Parceria Público Privada - PPP que visava a 

modernização do seu parque em 05 (cinco) anos, sendo que cerca de 70.000 (setenta mil) 

luminárias deveriam ser modernizadas já no primeiro ano. Se a PPP tivesse sido assinada no 

período esperado pelo Município, até o final de 2020 mais de 100.000 (cem mil) luminárias LED 

teriam sido instaladas conforme cronograma do Projeto, com investimentos do privado que seriam 

pagos durante os 20 anos da concessão. 

Porém, em 2019 a arrecadação da COSIP aumentou e o custo das luminárias LED reduziu, o que 

permitiria a execução dos serviços de modernização através de contratações diretas, observados 

os princípios legais e com a produção de projetos pelo Município, beneficiando mais de 1.300.000 

(um milhão e trezentos mil) soteropolitanos, 43,4% (quarenta e três inteiros e quatro décimos por 

cento) da população. 

Além da eficiência luminotécnica pretendida conforme as solicitações dos cidadãos, o presente 

projeto visa a redução do consumo de energia elétrica, manutenções, aumento da sensação de 

segurança, redução de índices de criminalidade e da economia nas despesas com custeio. 

Por fim, a medida guarda consonância com as políticas de sustentabilidade e a adoção de 

providências para racionalização de gastos públicos. 
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2.2. DA ADOÇÃO PELO USO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

A opção pela realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônicos e deu pelo amparo legal da 

lei n° 10520/02, conforme prevê o art. 1°: 

 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação 
na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. (grifo nosso) 

 

Por meio da contratação, a DSIP/SEMOP espera atender a demanda crescente de solicitações, 

reduzindo o prazo de licitação e da execução dos serviços de engenharia das obras com execução 

conforme padrão luminotécnico em conformidade com as disposições do edital e fiscalização da 

DSIP. Também se espera obter por parte dos concorrentes a máxima otimização de todos os 

recursos, barateando ainda mais a contratação em pauta. 

Declaramos também, que o objeto da contratação é serviço comum de engenharia, visto que está 

em conformidade com o inciso II do art. 6° da lei 8.666/93: 

 

II – Serviço – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação 
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; (grifo nosso) 

 

Os serviços de engenharia podem ser considerados comuns desde que suas características e 

qualidades forem de fácil execução, especificação e de forma objetiva, ou seja, sem alternativas 

técnicas de desempenho dependentes de tecnologia que não se encontre facilmente no mercado. 

Neste sentido o jurista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes entende: 

 

As características, quantidades e qualidades forem passíveis de “especificações 
usuais no mercado; 
(...) 
mesmo que exija profissional registrado no CREA para execução, a atuação desse 
não assume relevância, em termos de custo, complexidade e responsabilidade, no 
conjunto do serviço. (in Sistema de registro de preços e pregão presencial e 
eletrônico, 3. ed. rev., atual. e ampl. 1. reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2009, 
pag. 429) 

 

Neste sentido, o Acórdão nº 2.079/2007, Plenário, entende que: 

De tudo isso, percebe-se que o pregão apenas é vedado nas hipóteses em que o 
atendimento do contrato possa ficar sob risco previsível,  
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pela dificuldade de transmitir aos licitantes, em um procedimento enxuto, a 
complexidade do trabalho e o nível exigido de capacitação. Logo, a eventual 
inaplicabilidade do pregão precisa ser conferida conforme a situação, pelo menos 
enquanto a lei não dispuser de critérios objetivos mais diretos para o uso da 
modalidade. E ouso imaginar que, pelos benefícios do pregão, no que concerne à 
efetivação da isonomia e à conquista do menor preço, o administrador público talvez 
deva ficar mais apreensivo e vacilante na justificativa de que um serviço não é 
comum do que o contrário. 
(...) 
Não se deve também confundir especialização do licitante com complexidade 
do serviço, pois o primeiro termo refere-se à segmentação das atividades 
empresariais, ao passo que o segundo, à arduidade do trabalho. Uma empresa 
especializada – não se está falando de notória especialização – pode sê-lo 
relativamente a um serviço comum. (grifo nosso) 

 

Entendemos que os serviços ora descritos neste Termo de Referência, classificam-se como serviços 

de engenharia comum, pois se encontra amplamente disponível os materiais no mercado, tendo o 

próprio Município de Salvador contrato de fornecimento para mais 55.000 (cinquenta e cinco mil) 

luminárias LEDs, em um mercado com diversas empresas capacitadas e cujas características 

padronizadas são aptas a satisfazer as necessidades da municipalidade, estando consolidadas 

dentro do Município desde 2017 através da Instrução Normativa 001/2017 - Diretrizes de Iluminação 

Pública de Salvador, atualizada em 2018. 

Nessa acepção, o Acórdão que julgou a Apelação Cível nº 0039489-49.2009.4.01.3400, da Quinta 

Turma do Tribunal Regional da Primeira Região confirma o entendimento: 

 

Bens e serviços comuns são aqueles passíveis de definição objetiva pelo edital, o 
que quer dizer que, uma vez realizadas as especificações pela Administração 
Pública, os licitantes ofertarão bens e serviços cujo desempenho e qualidade são 
similares, de modo que o critério menor preço assegurará o fornecimento a contento 
desses bens e serviços com o menor ônus para a Administração. 

 

Conclui-se então, que há ampla doutrina e jurisprudência, confirmados pela Súmula 257 – TCU, 

que afirma que é licito a realização de contratação de serviço de engenharia por interposição da 

modalidade Pregão, desde seja qualificado como serviço comum, o que é o caso: 

 

Assim, na linha do entendimento do Tribunal, uma vez devidamente caracterizado 
pelo gestor o serviço de engenharia que seja comum, há que se utilizar o pregão, 
um instrumento de eficácia para a Administração Pública, capaz de propiciar a 
ampliação da concorrência e, portanto, o recebimento de melhores ofertas (trecho 
do Voto da Súmula 257 – TCU). 

 

3. DA DIVISÃO EM LOTES 

 
3.1.1. Os serviços referem-se a retirada de luminárias de vapor de sódio, metálico e mista 

e LED e instalação de luminárias em tecnologia LED, totalizando 100.000 (cem mil) 
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pontos de iluminação pública, entende-se por ponto o conjunto completo de braço, 

cabos, cintas, relé, conectores e conexão, não haverá retrofit de nenhum dos materiais. 

3.1.2. Os lotes serão divididos conforme descrição dos anexos IX, X, XI E XII. 

3.1.3. A DSIP pode alterar os bairros conforme lhe for conveniente, desde que não sejam 

reduzidos os quantitativos de pontos. 

3.1.4. A DSIP poderá alterar os cronogramas dos anexos I, II, III e IV, desde que 

comunicado previamente a CONTRATADA e desde que não haja aumento dos 

encargos previstos para o mês alterado. 

 

4. DO VALOR ESTIMADO 

 

4.1.1. Lote 01 - o valor de R$ 11.730.470,00 (onze milhões, setecentos e trinta mil, 

quatrocentos e setenta reais), resultante das quantidades de serviços constantes na 

planilha orçamentária - Anexo XIII do Edital, respeitando o limite por item proposto pela 

CONTRATANTE. Cujo Código é 300004730. 

 
4.1.2. Lote 02 - o valor de R$ 13.863.110,30 (treze milhões, oitocentos e sessenta e três 

mil, cento e dez reais e trinta centavos), resultante das quantidades de serviços 

constantes na planilha orçamentária - Anexo XIV do Edital, respeitando o limite por item 

proposto pela CONTRATANTE. Cujo Código é 300004732. 

 
4.1.3. Lote 03 - o valor de R$ 11.096.978,55 (onze milhões, noventa e seis mil, novecentos 

e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), resultante das quantidades de 

serviços constantes na planilha orçamentária - Anexo XV do Edital, respeitando o limite 

por item proposto pela CONTRATANTE. Cujo Código é 300004733. 

 

4.1.4. Lote 04 - o valor de R$ 10.827.884,22 (dez milhões, oitocentos e vinte e sete mil, 

oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), resultante das quantidades 

de serviços constantes na planilha orçamentária - Anexo XVI do Edital, respeitando o 

limite por item proposto pela CONTRATANTE. Cujo Código é 300004734. 

 

4.1.5. Perfazendo um valor total global estimado de R$ 47.518.443,07 (quarenta e sete 

milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sete 

centavos). 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 



 
 
 

 

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública 

Rodovia BR-324, Km 618, s/n - Porto Seco, Salvador - BA, 41233-030 
Telefone: (71) 3202-5438 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

5.1. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 

5.1.1. Para a prestação dos serviços a CONTRATADA deverá ofertar com o maior rigor, 

mão de obra qualificada para a execução dos trabalhos, bem como todo equipamento, 

ferramental e demais materiais necessários. 

5.1.2. O presente Termo tem por objetivo estabelecer as normas, especificações e 

procedimentos, com os respectivos ensaios laboratoriais de controle tecnológico de 

materiais e serviços, especificações técnicas, procedimentos de execução e de 

inspeção de serviços de conformidade com as Normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e estabelecer o nível de qualidade desejada para os 

serviços, com base nos elementos que constituem este Termo de Referência e outros 

dispositivos legais pertinentes. 

5.1.3. Deverão ser modernizadas as luminárias de acordo com o cronograma constante no 

Anexo I, II, III e IV deste Termo de Referência. 

5.1.4. Cada luminária modernizada deverá ser informada através da planilha constante no 

Anexo V. 

5.1.5. As informações para as modernizações serão informadas pela Diretoria de Serviços 

de Iluminação Pública – DSIP/SEMOP através de mapa e ordem de serviço impressos 

ou em arquivo por meio magnético. 

5.1.6. Os colaboradores deverão utilizar os EPI’s necessários para a execução dos serviços 

e seguir as normas de segurança. 

5.1.7. Cada equipe deverá modernizar no mínimo 25 (vinte e cinco) pontos por dia. 

5.1.7.1. A modernização poderá ocorrer em menor escala desde que ocorra eventos 

de caso fortuito ou força maior que impossibilitem a execução dos encargos 

previstos. 

5.1.7.2. Deverá ser comunicado, diariamente, após ocorrido o evento de caso fortuito 

ou força maior, a não execução dos encargos previstos no item 5.1.7, através de 

e-mail ou oficio para a DSIP. 

5.1.8. O serviço de eficientização compreende a retirada e instalação do seguinte conjunto: 

 

5.1.8.1. Braço; 

5.1.8.2. Cabo; 

5.1.8.3. Relé foto eletrônico; 

5.1.8.4. Cinta; 

5.1.8.5. Parafusos e acessórios de fixação; 

5.1.8.6. Luminária LED. 
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5.1.9. Não será realizado retrofit dos materiais e a CONTRATADA deverá adquirir os 

materiais seguindo as especificações constantes neste Termo de Referência. 

5.1.10. As luminárias serão fornecidas pela DSIP/SEMOP e deverão ser armazenadas pelo 

CONTRATADO, na mesma proporção que instalará mensalmente. Também poderão 

ser fornecidos pela DSIP/SEMOP outros itens que possam vir a ser utilizados no 

serviço, mediante descrição expressa na ordem de serviço. 

5.1.11. Os veículos deverão cumprir as normas de segurança e deverão estar em bom 

estado de conservação, conter plotagem com as logomarcas da Prefeitura Municipal 

de Salvador e da DSIP/SEMOP. 

5.1.12. Os colaboradores deverão possuir uniforme na cor cinza, com fita refletiva e 

logomarcas da Prefeitura Municipal de Salvador, da DSIP/SEMOP e crachá. 

5.1.13. Deverão ser cumpridas todas as normas e legislações existentes nas esferas 

municipais, estaduais e federais relativas à saúde, segurança e meio ambiente. 

5.1.14. Todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 

rigorosamente cumpridas, em especial: 

 
5.1.14.1. NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual 

5.1.14.2. NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

5.1.14.3. NR-12 – Máquinas e equipamentos 

5.1.14.4. NR-26 – Sinalização de Segurança 

5.1.14.5. NR-35 – Trabalho em altura 

 

5.1.15. O serviço compreende a substituição de luminárias com lâmpadas de vapor, 

instaladas em postes da COELBA através de braços metálicos (viárias) e em postes 

da Prefeitura (viárias). As novas luminárias a serem instaladas são de LED e serão 

fornecidas pela DSIP. No caso das luminárias viárias, também devem ser substituídos 

os cabos elétricos de ligação, os relés fotoelétricos por foto eletrônicos e, em alguns 

casos, os braços. O serviço de substituição de luminárias é composto pelas seguintes 

etapas: 

 

5.1.15.1. Retirada da luminária e braço existentes; 

5.1.15.2. Instalação de luminária LED e braço; 

5.1.15.3. Teste de funcionamento; 

5.1.15.4. Emplaquetamento; 

5.1.15.5. Descarte e devolução dos materiais retirados. 
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5.1.16.  No projeto não serão substituídas luminárias LEDs existentes, exceto, estejam, 

explicitamente, descriminadas nas ordens de serviço. 

5.1.17. Caso descrito nas ordens de serviço, os braços poderão ter seu tamanho reduzido 

para que possam ser instalados. 

 
5.2. RETIRADA DA LUMINÁRIA E BRAÇO EXISTENTES 

 

5.2.1. Inicialmente a região próxima ao poste onde será executado o serviço deve ser 

sinalizada e isolada com cones e fita. 

5.2.2. para evitar que veículos e pedestres circulem nas proximidades. Após tomadas todas 

as medidas de segurança cabíveis, a luminária deve ser desconectada do circuito 

elétrico. 

5.2.3. Devem ser retiradas a luminária, o braço, cabos elétricos, conexões e o relé foto 

controlador. 

 
5.3. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED E BRAÇO 

 

5.3.1. Não haverá retrofit de nenhum dos materiais retirados, sejam eles braços, relés, 

cabos ou conectores, exceto expressamente descrito na ordem de serviço. 

5.3.2. Deve ser aplicado dentro do braço um novo cabo elétrico do tipo PP 3x2,5mm2 para 

ligação da luminária. Também devem ser substituídos todos os conectores para ligação 

na rede BT da Concessionária. Para a conexão da luminária LED ao cabo PP devem 

ser utilizados conectores de torção ou outro tipo de conector isolado de aplicação 

rápida, não devendo ser realizadas em hipótese alguma, ligações sem conector. 

5.3.3. Deverá ser instalada a haste terra conforme Anexo VIII deste Termo, utilizando o 

cabo de cobre flexível. 

5.3.4. O terceiro condutor do cabo PP deve ser utilizado para conectar o aterramento da 

luminária LED a haste terra a ser instalada conforme Anexo VIII deste Termo. 

5.3.5. Em seguida a luminária deve ser nivelada de modo a ficar paralela ao plano da rua. 

Para ruas com inclinação inferior a 5° esse nivelamento pode ser feito paralelo ao plano 

horizontal, através do uso de instrumentos como níveis de bolha. 

 

5.4. TESTE DE FUNCIONAMENTO 

 

5.4.1. Feitos a instalação e o nivelamento da luminária, devem ser realizados testes de 

funcionamento para garantir que a instalação tenha sido bem sucedida ou corrigir 

eventuais problemas. Deve ser verificado se a luminária está seguramente fixada no 
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braço, se sua orientação está correta em relação ao plano da via(nivelamento) e se 

ocorre o ascendimento quando acionado o relé foto controlador. 

 

5.5. EMPLAQUETAMENTO 

 

5.5.1. Após a instalação e o teste do ponto, deve ser retirada a sua plaqueta de identificação 

(caso existente) e instalada uma nova plaqueta no braço se for viária. Esta plaqueta 

seguirá o novo modelo de identificação de pontos, composto por um número de 7 os 

três primeiros referentes ao código do bairro e quatros referentes ao ponto. As 

especificações das plaquetas constam no item 5.5.3 abaixo. 

5.5.2. As plaquetas instaladas deverão ser fixadas a uma distância de no máximo 40cm da 

base do braço e com a numeração voltada para o piso/solo. 

5.5.3. A Plaqueta para fixação em braço de luminária, será fabricada em chapa de aço 

zincado com espessura de 0,95mm (chapa 20 GSC), 30mm de altura, 230mm de 

largura, com fundo plotado em vinil amarelo e letras recortadas em película na cor 

preta, parte textual com dimensões de 200mm por 40mm. Tanto o fundo em vinil quanto 

as letras devem apresentar proteção contra raios ultravioletas. A fixação será feita 

através de uma abraçadeira tipo “D” rebitada no centro geométrico da plaqueta, 

conforme desenho abaixo. 
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5.6. DESCARTE E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS RETIRADOS 

 

5.6.1. Luminárias viárias, lâmpadas, reatores, capacitores, ignitores, relés e conectores que 

forem retirados dos pontos devem ser encaminhados para o descarte apropriado, 

conforme legislação vigente no momento do descarte. A contratada deve entregar o 

certificado de descontaminação das luminárias, atestando o descarte dos materiais, no 

qual deve constar a relação de materiais e a quantidade. 

5.6.2. Luminárias LED, cabos de cobre e braços retirados e não reutilizados devem ser 

entregues no pátio do departamento de iluminação pública de Salvador, na Avenida 

Cardeal Avelar Brandão Vilela, s/nº, Granjas Rurais Presidente Vargas, ou outro local, 

conforme determinação da DSIP. 

5.6.3. Em especial, a Empresa deverá assegurar a descontaminação de todas as lâmpadas 

de descarga retiradas da iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil 

ou por outro motivo qualquer. Em hipótese alguma, estas lâmpadas deverão ser 

quebradas ou descartadas em local não apropriado, devendo a descontaminação das 
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mesmas ser executada por empresas de reciclagem credenciadas por Órgão 

Ambiental competente. 

5.6.4. A cada 60 (sessenta) dias, a empresa de reciclagem deverá emitir para o município 

um Certificado de Destinação Final, relativo a cada remessa realizada. 

 

6. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 

6.1. NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS 

 

6.1.1. Devem ser observadas todas as normas técnicas e de segurança cabíveis, tais como: 

6.1.1.1. ABNT NBR 5410 –Instalações elétricas de baixa tensão; 

6.1.1.2. ABNT NBR 9513 –Emendas para cabos de potência isolados para tensões 

até 750V; 

6.1.1.3. NR-10 –Normas de segurança em instalações e serviços de eletricidade; 

6.1.1.4. NR-35 –Normas de segurança para trabalhos em altura; 

6.1.2. Demais normas pertinentes. 

 

6.2. BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

6.2.1. Os braços deverão ser construídos em tubo de aço carbono com o acabamento em 

zincagem por imersão a quente conforme NBR 7414, NBR 6323, SAE 1010 e SAE 

1020. 

6.2.2. A norma referencial de fabricação de referência é a NBR 8159 - Ferragens 

eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica — Padronização. 

6.2.3. Deve ser fornecido termo de garantia do fabricante com no mínimo 2 (dois) anos. 

6.2.4. O braço deverá ser isento de rebarbas e de quinas vivas. 

6.2.5. Os braços devem ser construídos conforme projetos no Anexo VI. 

 

6.3. CINTA PARA POSTE CIRCULAR 

 

6.3.1. As cintas deverão ser construídas em aço carbono com o acabamento em zincagem 

por imersão a quente conforme NBR 7414, NBR 6323, SAE 1010 e SAE 1020. 

6.3.2. A cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de tração “f” de 

5000 daN, no mínimo, sem ruptura ou sem apresentar uma flecha residual superior a 

6mm, quando tracionado com um esforço “f” de 1500 daN, no mínimo. 

6.3.3. Deve ser fornecido termo de garantia do fabricante com no mínimo 02 (dois) anos. 



 
 
 

 

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública 

Rodovia BR-324, Km 618, s/n - Porto Seco, Salvador - BA, 41233-030 
Telefone: (71) 3202-5438 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

6.3.4. As peças deverão ser embaladas de forma a assegurar seu transporte e manuseio 

sem que sofram quaisquer danos. 

6.3.5. A norma referencial de fabricação de referência é a NBR 8159 - Ferragens 

eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia elétrica — Padronização 

6.3.6. Os braços devem ser construídos conforme projetos no Anexo VI. 

 

7. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 

 
7.1. RASTREIO 

7.1.1. Todos os veículos utilizados na execução dos serviços deste Projeto Básico devem 

dispor de sistema de rastreio (tecnologia GPS - Global Position System (Sistema de 

Posicionamento Global). O Sistema deve emitir relatório de dados brutos, 

periodicamente e/ou quando solicitado de localização e status de cada veículo nos 

formatos .xls e/ou .pdf. 

7.1.2. O sistema de rastreio deve ser acessível pela internet, demonstrar a rota dos veículos 

em tempo real, o sistema deverá funcionar 24h, e a Diretoria de Serviços de Iluminação 

Pública – DSIP deverá ter, no mínimo, dois perfis com nível de Administrador, os quais 

devem ser entregues na assinatura do Contrato. O sistema deverá ser aberto e ser 

interoperável. 

 
7.2. RÁDIO 

7.2.1. Todos os veículos devem dispor de sistema de comunicação via rádio, com as 

seguintes especificações técnicas. 

 

Descrição Característica 

Potência de RF Classe 3L 

Bandas de Frequência 344-400 MHz, 380-430 MHz, 407-473 MHz, 806-
870 MHz 

Áudio de alto-falante 1 W 

Temperatura de operação -30°C a + 65°C 

Temperatura de armazenamento -40°C a + 85°C 

Classificação IP IP65, IP67 

Haptics Optativo 

Teclas laterais Optativo 

GNSS (Sistema de Comunicação 
por Satélite) 

Optativo (O Sistema de rastreio via GPS pode 
ser integrado ao sistema de rádio) 

 

8. SSMA – SAÚDE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E NORMAS TÉCNICAS 

 
8.1.1. Deverão ser cumpridas todas as normas e legislações existentes nas esferas 

municipais, estaduais e federais relativas à saúde, segurança e meio ambiente. 
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8.1.2. Todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 

rigorosamente cumpridas, em especial: 

 
8.1.2.1. NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual 

8.1.2.2. NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

8.1.2.3. NR-12 – Máquinas e equipamentos 

8.1.2.4. NR-26 – Sinalização de Segurança 

8.1.2.5. NR-35 – Trabalho em altura  

 
8.1.3. Será exigido o cumprimento de todas as exigências preconizadas nas NR’s, inclusive 

relativas a treinamentos e credenciamento de funcionários para exercer as atividades 

descritas no Edital e seus anexos. 

8.1.4. Também deverão ser cumpridas todas as Normas Técnicas da ABNT, não só no 

tocante à SSMA, mas também para todos os requisitos técnicos envolvidos nas 

atividades que serão desenvolvidas. 

 

9. EQUIPAMENTOS E EPI’s 

 
9.1.1. Todas as equipes de trabalho da empresa contratada deverão estar acompanhadas 

de ferramentas, equipamentos, EPC’s e EPI’s, materiais auxiliares, além de fardas e 

crachás com identificação da empresa. 

9.1.2. Todos os equipamentos móveis deverão estar identificados com o nome da empresa 

e adesivo identificando a Prefeitura e a DSIP, conforme padrão existente. 

9.1.3. Todos os equipamentos, inclusive os móveis (viaturas), deverão atender aos 

requisitos de segurança para execução de serviços elétricos, inclusive em redes 

energizadas de baixa e média tensão, quando for o caso. 

9.1.4. Para cada equipe, deverá haver um conjunto com, no mínimo, os equipamentos 

descritos no anexo específico. A Empresa/Consórcio deverá dispor em tempo integral 

de equipamentos que alcancem a altura de qualquer poste existente na cidade. Esses 

equipamentos deverão estar montados em unidades móveis e deverão ter condições 

de ascender até os pontos de máxima altura, carregando pessoal e equipamentos 

necessários à execução dos serviços, salvo exceções expressamente autorizadas pela 

DSIP. 

 

10. ARMAZENAMENTO E ESTOQUE MÍNIMO 
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10.1.1.  Após a assinatura do contrato será dado 30 dias para que sejam adquiridos, braços, 

cabos, relés, luminárias e contratação e treinamento da mão de obra. 

10.1.2. A empresa contratada deverá ter área destinada, exclusivamente, ao 

armazenamento adequado de materiais referentes aos serviços que serão executados 

no contrato. 

10.1.3. Esse almoxarifado deverá ter instalações amplas, ventiladas e níveis de umidade 

compatível. 

10.1.4. Os equipamentos não deverão ser submetidos a incidência direta de raios solares, 

nem respingos de chuva. 

10.1.5. Fica definido o quantitativo mínimo de armazenamento de 2.600 (duas mil e 

seiscentas) luminárias por mês; 2.600 (dois mil e seiscentos) braços metálicos, estes 

distribuídos nas dimensões especificadas na planilha de fornecimento de materiais, 

ANEXO VI a VIII; 

10.1.5.1. O Estoque será compatível com o que deverá ser armazenado para 

instalação conforme Anexos I, II, III e IV. 

10.1.6.      Os estoques mínimos adequados aos atendimentos destes serviços serão de 

responsabilidade da empresa. 

10.1.7. A empresa deverá manter um controle de estoque, incluindo cópias das Notas Fiscais 

de aquisições dos materiais/equipamentos. As empresas deverão apresentar os lotes 

de compra dos materiais, constando marca e quantitativos para que a qualidade destes 

lotes seja avaliada pela DSIP. 

10.1.8. Esse controle (inclusive as Notas Fiscais) deverá estar disponível a qualquer instante 

para verificação da Fiscalização. 

10.1.9. A DISP, através de preposto autorizado, pode vistoriar livremente as áreas de 

armazenamento e de estoque de materiais das empresas, sem aviso prévio, a qualquer 

hora, bem como o local destinado a guarda de equipamentos para verificação do 

atendimento mínimo exigido neste Edital. 

10.1.10. Todos os equipamentos e materiais deverão seguir as especificações 

técnicas apresentadas neste Termo, inclusive quanto à garantia dos mesmos.  

10.1.11. Não serão admitidos atrasos de serviços por falta de materiais e 

equipamentos. 

 

11. GARANTIA DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 
11.1.1. A empresa contratada deverá entregar junto a fatura a cópia das notas fiscais e o 

Termo de Garantia do fornecedor dos equipamentos conforme descritos no item 4 para 
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que sejam utilizadas pela DSIP, em caso de falha a garantia dos equipamentos e 

materiais e aplicados. 

 

12. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
12.1.1. Deverá ser feita pela Empresa contratada a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do Contrato perante o CREA-BA antes da emissão da primeira fatura. 

12.1.2. Também deverão ser feitas as Anotações de Responsabilidade Técnica dos 

eventuais aditivos contratuais que venham a ser celebrados. 

12.1.3. As ART’s deverão ser feitas em nome dos responsáveis técnicos indicados na 

proposta apresentada pela Empresa contratada na fase de licitação. A substituição dos 

responsáveis técnicos somente poderá ocorrer a partir de concordância formal por 

parte da DSIP, a qual será precedida de uma avaliação curricular e de acervo técnico 

novo profissional substituto, o qual deverá possuir, no mínimo, a mesma experiência 

do apresentado na fase de licitação e atender às exigências de habilitação técnica do 

Edital de licitação. 

 

13. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. 

 

13.1. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1.1. As atividades serão fiscalizadas pelo Setor de Projetos e Setor de Cadastro da 

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública - DSIP. 

13.1.2. O pagamento da fatura será realizado após o procedimento descrito abaixo, e está 

vinculado a execução de todos as ordens de serviço emitidos ou autorizados no mês 

de referência.  

 
13.1.2.1. Relatório de Autorização de Ordem de Serviço; 

13.1.2.2. Fiscalização periódica e conclusiva das atividades devidamente autorizadas; 

13.1.2.3. Auditoria da Execução das Ordens de Serviços – através de visita in loco; 

13.1.2.4. Análise orçamentária previamente autorizada; 

13.1.2.5. Entrega dos materiais retirados do parque comprovada via documento de 

Entrega da DISP – a MOV (Formulário de Movimentação de Materiais); 

13.1.2.6. Preenchimento e envio da planilha e cadastro, conforme execução em campo; 

13.1.2.6.1. A planilha de cadastro deve vir com as coordenadas do ponto 

geográfico que deverão ser coletadas em campo durante a instalação das 

novas luminárias. 
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13.1.2.7. Auditoria das faturas. 

 

13.1.3. Os prepostos da fiscalização – se assim a DSIP entender – poderão acompanhar 

todas as ações da empresa e terão acesso livre a todas as áreas de trabalho, inclusive 

às áreas do escritório da Contratada aos serviços. 

13.1.4. Os prepostos da DSIP farão inspeções periódicas nas turmas que estiverem em 

serviço, visando aferir a existência de todos os equipamentos e EPI’s exigidos. 

13.1.5. Os prepostos da fiscalização farão inspeções periódicas nos almoxarifados das 

contratadas com o objetivo de avaliar a qualidade e quantidade dos materiais e 

equipamentos estocados, no que diz respeito às características técnicas e forma de 

armazenagem. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

 

14.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

14.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente arquivado, em 

se tratando de sociedades empresariais e, quando for o caso, ata de eleição dos 

gestores;  

14.1.2. Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva;  

14.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

 

14.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

14.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

14.2.2. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional e à Dívida Ativa da União, 

mediante apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretariada Receita Federal 

(SRF) e Procuradoria Geralda Fazenda Nacional (PGFN)com informações da situação 

do sujeito passivo quanto aos tributos administrados pela SRF e a Dívida Ativa da 

União. 

 

14.3. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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14.3.1. A LICITANTE deverá comprovar aptidão do desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, a qual 

será realizada por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-

operacional, que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, obras ou serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente Licitação, cujos itens de maior relevância técnica e 

de valores significativos são os seguintes: 

14.3.1.1. Instalação de luminárias, para aplicação em iluminação pública viária, no 

mínimo 1.000 (mil) unidades; 

14.3.2. A LICITANTE deverá comprovar existência de contrato de prestação de serviço 

(mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a Empresa) na data 

prevista para entrega das propostas, de profissional de nível de escolaridade 3.º grau, 

com formação plena em Engenharia Elétrica. 

14.3.2.1. A comprovação de pertencer ao seu quadro técnico permanente será 

cumprida mediante apresentação da Carteira de Trabalho/CTPS, Contrato de 

Trabalho, Contrato Social ou declaração de que providenciará a contratação com 

a indicação do profissional, na data da apresentação da documentação 

acompanhada de termo de compromisso assinado pelo profissional indicado; 

14.3.3. O engenheiro eletricista, deverá comprovar aptidão do desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

Licitação a qual será realizada por meio da apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) devidamente registrado(s) no CREA, que comprove(m) que tenha 

executado, para pessoas jurídicas de direito público ou privado serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente Licitação, conforme descrito 

abaixo: 

14.3.3.1. Instalação de luminárias em PONTOS de iluminação pública ou obras no 

sistema de distribuição de energia.  

14.3.4. Caso uma licitante participe em mais de um lote, deverá apresentar a qualificação 

técnica da equipe prevista na cláusula 14.3.2, deverá ser cumulativa e distinta para 

cada lote, ou seja, cada lote terá a sua equipe especifica. 

 

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

15.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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15.1.1. Efetuar o pagamento na forma do item 17 deste termo após o processo de auditoria 

conjunta dos serviços realizados e verificação do cumprimento de todas as obrigações 

legais, fiscais, previdenciárias e as demais disposições deste Termo de Referência. 

15.1.2. Verificar se os serviços foram realizados com observação às disposições pertinentes 

neste Termo de Referência, implicando em caso negativo da conclusão dos serviços a 

aplicação das penalidades previstas e da redução do valor total previsto para 

pagamento. 

15.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou 

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil 

para a adoção das medidas convenientes a Administração. 

 

15.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.2.1. Efetuar a entrega dos serviços conforme o ANEXOS I, II, III e/ou IV deste Termo, 

após o recebimento das ordens de serviço conforme as disposições deste Termo de 

Referência; 

15.2.2. Prestar esclarecimentos a DSIP em até 48 (quarenta e oito) horas da comunicação 

pela DSIP; 

15.2.3. Executar os serviços conforme descritos neste Termo e conforme as ordens de 

serviço emitidas ou ainda conforme as orientações da fiscalização, nos prazos 

estipulados neste Termo. 

15.2.4. Obedecer às especificações técnicas contidas neste termo de referência. 

15.2.5. Cumprir as normas gerais, legais e regulamentares contempladas pelo Município do 

Salvador, que disciplinam os serviços contratados. 

15.2.6. Obedecer a legislação, normas e procedimentos que se encontram em vigor e os 

apresentados pela contratante. 

 

16.  PENALIDADES 

 
16.1.1. Observando-se a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e o Decreto Lei Municipal 

n.º 15.984/05, as penalidades serão aplicadas conforme descrito no Edital. 

16.1.2. A inexecução contratual dos serviços de OBRAS, inclusive por atraso injustificado na 

execução do contrato, sujeitará à contratada a multa de mora, que será graduada de 

acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

16.1.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o 

contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;  
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16.1.2.2. 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, a partir da data prevista para 

finalização da ordem de serviço, sobre o valor da ordem de serviço;  

16.1.2.3. 0,7% (sete décimos por cento) pela não entrega dos materiais retirados nos 

prazos estabelecidos neste Projeto Básico, sobre o valor da ordem de serviço. 

16.1.2.4. 1,0% (um por cento) pela utilização de material fora da especificação técnica 

descrita neste Projeto Básico, sobre o valor da ordem de serviço. 

16.1.2.5. 0,5% (meio décimo por cento) pela execução em desacordo com as 

especificações técnicas descrita neste Projeto Básico, sobre o valor da ordem de 

serviço. 

 

16.1.3. O não atendimento de quaisquer solicitações expressas da DSIP ensejará multa de 

1% (um por cento) referente ao mês da solicitação, do processo referente a solicitação. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1.1. O pagamento pela conclusão dos serviços será efetuado a contratada por meio de 

ordem bancária, em até 20 (vinte) dias após a aceitação definitiva dos mesmos. 

17.1.2. O pagamento será realizado, de acordo com as medições mensais, com base nos 

serviços efetivamente executados e aprovados, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 

data do aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública - 

SEMOP, por meio do agente fiscalizador do contrato, desde que acompanhada de 

comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço prestado 

(INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS emitido 

pela Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal. O pagamento se processará mediante 

crédito em conta corrente, nos termos da legislação vigente. 

17.1.3. Todos os prazos para pagamento da medição apresentada estão vinculados à 

auditoria e atesto do cumprimento e execução de todas as ordens de serviços, devendo 

aqueles não executados serem programados junto à DSIP para acompanhamento e 

posterior execução,  

17.1.4. Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicação do 

valor a ser retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação. 

17.1.5. Destaque-se que, na hipótese do item anterior, não obstante a responsabilidade do 

tomador, é dever da licitante vencedora apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em 

tempo hábil para que se proceda à retenção e recolhimento do referido imposto, 
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cabendo à licitante vencedora arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, 

nos termos deste item. 

17.1.6. Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a Licitante vencedora, de sua única 

e inteira responsabilidade, deverá apresentar, além dos documentos citados acima, o 

que segue: 

17.1.6.1. cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS; 

17.1.6.2. apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, relativa ao 

objeto desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo 

cumprimento está condicionado o primeiro pagamento. 

17.1.7. A DSIP, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, terá prazo de 

15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para proceder 

ao aceite, providenciando a remessa desse(s) documento(s), devidamente atestado(s), 

à FUNCIP. 

17.1.8. Apresentando a fatura quaisquer incorreções, inclusive quanto ao destaque de 

tributos a serem retidos, será devolvida, à licitante vencedora, para as devidas 

correções e, nesta hipótese, o prazo estabelecido no subitem 22.2 será contado a partir 

da data de sua reapresentação sem incorreções. 

17.1.9. Poderão ser deduzidos, da base de cálculo da referida retenção, os abatimentos 

previstos na legislação aplicável, desde que tais parcelas estejam discriminadas no 

documento de cobrança. 

17.1.10. Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os 

documentos exigidos com a apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente 

foram entregues pela licitante vencedora, antes de encaminhá-los ao Fundo de Custeio 

da Iluminação Pública - FUNCIP. 

17.1.11. Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado 

no DOM nº 5.826 de 04/04/2013, o pagamento devido ao fornecedor será efetuado 

exclusivamente por crédito na conta corrente especificada pelo credor. 

 

18. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL 

 
18.1.1. O Prazo estabelecido à vigência do contrato fica estipulado 365 (trezentos e sessenta 

e cinco dias) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser rescindido por 

qualquer um dos motivos previstos no art. 78 inciso I a XII e XVII da Lei Federal 

8.666/93. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1.1. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, deverão ser enviados 

a Comissão de Licitação e a COMPEL que encaminhará, caso necessário, ao órgão 

demandante, situada à Avenida Vale dos Barris, 125, Barris – Salvador – BA – tel. (71) 

3202-4178, também poderá ser enviados para o e-mail: compel.semge@gmail.com. 

19.1.2. A Ata de registro de preço, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração municipal, estadual ou federal, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador.  

19.1.3. Os órgãos e entidades que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 

deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este 

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida 

à ordem de classificação.  

19.1.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  

19.1.5. Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o 

projeto básico e seus anexos. Qualquer modificação deverá ser autorizada 

previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as 

prescrições contidas neste Termo, as normas técnicas da ABNT, os decretos 

municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

19.1.6. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” e/ou 

alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da fiscalização. 

Considerar-se-á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em 

questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 

também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas 

implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, 

máquinas e equipamentos. 

19.1.7. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 
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19.1.8. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de 

conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que 

pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios 

e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

19.1.9. O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 

materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de 

eventuais danos causados. 

19.1.10. O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os 

serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão 

de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e 

outros serviços de utilidade pública, nas áreas da obra e adjacentes, devendo corrigir 

imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as 

conforme seu estado original. 

19.1.11. No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas 

operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá 

recuperá-las deixando-as conforme seu estado original. 

19.1.12. Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido 

de patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em 

construção até sua definitiva aceitação. As normas de segurança constantes destas 

especificações não desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras 

disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos, por pessoas físicas 

ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da 

utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

19.1.13. O CONTRATADO cuidará para que os serviços a serem executadas 

acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a 

todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente ao terreno da obra. 

19.1.14. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou 

danos e indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua 

inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por 

parte do CONTRATANTE. 
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19.1.15. Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado e/ou capacitado 

necessário para a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato. 

19.1.16. Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções 

diretamente ao preposto do CONTRATADO. 

19.1.17. A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar 

com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução da obra. 

19.1.18. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de 

membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico 

ao desenvolvimento dos trabalhos. 

19.1.19. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma 

terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à 

execução dos serviços contratados. 

19.1.20. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do 

objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento 

do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores 

contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o 

conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. 

 

 

 

______________________ 

Diego Pereira de Santana 

Gerente de Eficiência 

Energética 

 

 

______________________ 

Igor Moreira 

Gerente de Monitoramento e 

Manutenção 

 

 

______________________ 

Eduardo Lira 

Gerente Planejamento e 

Projetos 
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ANEXO I – CRONOGRAMA – LOTE I 

CRONOGRAMA - LOTE I 

BAIRRO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 

NAZARE 1177        

CAMPINAS DE PIRAJA 781        

BOA VISTA DE SAO CAETANO 644        

JARDIM CRUZEIRO/VILA RUY BARBOSA 577        

LOBATO  1658       

ENGENHO VELHO DE BROTAS  1481       

GRACA   1262      

VILA LAURA   811      

PERO VAZ   651      

MACAUBAS   410      

URUGUAI    1043     

CIDADE NOVA    728     

CURUZU    533     

ARRAIAL DO RETIRO    427     

BOM JUA    400     

ACUPE DE BROTAS     333    

CANDEAL     578    

BROTAS     2208 2207   

CAPELINHA      510   

BAIXA DE QUINTAS      310   

COSME DE FARIAS       1644  

GARCIA       950  

SAUDE       360  

SANTO AGOSTINHO       134  

TORORO        931 

FAZENDA GRANDE DO RETIRO        2153 

TOTAL/MÊS 3179 3139 3134 3131 3119 3027 3088 3084 
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ANEXO II – CRONOGRAMA – LOTE II 

 

CRONOGRAMA - LOTE II 
BAIRRO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 

COUTOS 1570       
 

CAJAZEIRAS VIII 1088       
 

FAZENDA GRANDE I 697       
 

CAJAZEIRAS X 479       
 

ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS 201        
SAO TOME DE PARIPE  1319       
CAJAZEIRAS XI  1144       
ALTO DA TEREZINHA  800       
FAZENDA GRANDE IV  485       
CAJAZEIRAS IV  263       
PLATAFORMA   2067   

  
 

FAZENDA COUTOS   1002   
   

FAZENDA GRANDE III   566   
   

CAJAZEIRAS V   376   
   

CASTELO BRANCO    2120     

FAZENDA GRANDE II    958     

BOCA DA MATA    535     

ILHA DOS FRADES    365     

AGUAS CLARAS    
 2177    

ITACARANHA    
 927    

DOM AVELAR    
 492    

CAJAZEIRAS VII    
 315    

PARIPE  
 

 
  3450   

CAJAZEIRAS VI  
 

 
  379   

SAO JOAO DO CABRITO       1088  
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ILHA DE MARE       631  

PRAIA GRANDE       439  

PERIPERI   
     2856 

RIO SENA   
     829 

CAJAZEIRAS II   
     92 

TOTAL/MÊS 4035 4011 4011 3978 3911 3450 3327 2987 
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ANEXO III – CRONOGRAMA – LOTE III 

 

CRONOGRAMA - LOTE III 

BAIRRO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 

BOCA DO RIO 2217        
ENGENHO VELHO DA FEDERACAO 961        
ALTO DAS POMBAS  229       
ALTO DO COQUEIRINHO  451       
STELLA MARIS  2353       
ITAPUA   3000 2049     
NOVA ESPERANCA    908     
SAO CRISTOVAO     2969    
JARDIM DAS MARGARIDAS      1004   
JARDIM NOVA ESPERANCA      690   
CASSANGE      1175   
FEDERACAO       2152  
ITINGA       201  
JAGUARIPE I       497  
MUSSURUNGA        2737 

TOTAL/MÊS 3178 3033 3000 2957 2969 2869 2850 2737 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA – LOTE IV 

 

CRONOGRAMA - LOTE IV 
BAIRRO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 

ARENOSO 1048        

BARREIRAS 912        

CALABETAO 609        

CANABRAVA 412        

DORON  1079    
   

ENGOMADEIRA  881    
   

GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS  589    
   

JARDIM CAJAZEIRAS  427    
   

JARDIM SANTO INACIO   1867      

MATA ESCURA   676      

MORADAS DA LAGOA   390      

NARANDIBA  
  2246     

NOVA BRASILIA  
  667     

NOVA SUSSUARANA     1033   
 

NOVO HORIZONTE     952   
 

NOVO MAROTINHO     646   
 

PIRAJA     218   
 

PORTO SECO PIRAJA     
 1511   

SAO GONCALO     
 806   

SAO MARCOS     
 520   

SAO RAFAEL     
  1424  

SARAMANDAIA     
  870  

SETE DE ABRIL     
  529  

SUSSUARANA    
    1575 

TROBOGY    
    753 

VILA CANARIA    
    443 

TOTAL/MÊS 2981 2976 2933 2913 2849 2837 2823 2771 
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ANEXO V – PLANILHA DE CADASTRO2 
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2 Será fornecida em planilha Excel, não será apresentada na habilitação. 
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ANEXO VI – BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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ANEXO VII – CINTA PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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ANEXO VIII – DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO 

 

 
 
 
 
  

CABO DE COBRE 
ISOLAÇÃO 
EM PVC/A 450/750 

#1,5mm2 

CABO DE COBRE TIPO 
PP TRIPOLAR 450/750 
#3x2,5mm2 
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ANEXO IX – LOTE I – BAIRROS E TECNOLOGIAS DE PONTOS 

 
 

BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO VS70 
VS 
100 

VS 
150 

VS 
250 

VS 
400 

MS 
160 

MS
250 

ME
70 

ME
100 

ME
150 

ME
250 

ME
400 

LD
34 

LD 
50 

LD
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
240 

LD 
306 

Total 
Geral 

ARRAIAL DO RETIRO 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
220 42 35 9 2 5   17 32 33 3    2 27      427 

BAIXA DE QUINTAS 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
68 6 17 25 62  2  44 13 5 51  2 4 11       310 

BOA VISTA DE SÃO 
CAETANO 

PREFEITURA-BAIRRO VII 
LIBERDADE/SAO CAETANO 

310 69 91 11 4    106 30 7 5   6 5       644 

BOM JUÁ 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
201 40 17 34 7 2 1  37 17 13 26    4  1     400 

BROTAS 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
931 160 367 271 638 100 11  299 162 185 933 4 146 10 50 95 52 1    4415 

CAMPINAS DE 
PIRAJÁ 

PREFEITURA-BAIRRO VII 
LIBERDADE/SAO CAETANO 

371 36 88 68 12 10 2  114 33  34  13         781 

CANDEAL 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
125 4 58 124 117  2  32 51 29 11  8  15 2      578 

CAPELINHA 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
276 17 12 73 24  7  18 29  12     1  41    510 

CIDADE NOVA 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
268 55 51 11 1 2 3  229 50 40 13      5     728 

COSME DE FARIAS 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
470 101 116 20 21 101   459 116 101 112  8  19       1644 

CURUZU 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
290 35 16 52 3    64 17 42 2  12         533 

ENGENHO VELHO DE 
BROTAS 

PREFEITURA-BAIRRO I 
CENTRO/BROTAS 

621 100 87 180 84 22 6  117 63 60 101 2 20   1  17    1481 

FAZENDA GRANDE 
DO RETIRO 

PREFEITURA-BAIRRO VII 
LIBERDADE/SAO CAETANO 

1330 84 107 118 19  1  144 99 24 115  5 10 9     12 76 2153 

GARCIA 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
220 24 26 119 214    51 81 72 88 5 21  29       950 

GRAÇA 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
158 10 62 238 393 1 2   99 38 152 4 105         1262 

LOBATO 
PREFEITURA-BAIRRO V - 

CIDADE BAIXA 
812 67 231 28 30 7 11  187 104 2 45  45    4   4 81 1658 

MACAÚBAS 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
144 30 31 74 17    30 22 4 50  4  4       410 

NAZARÉ 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
68 5 106 331 303 1 9  8 115 33 135  45  16  2     1177 

PERO VAZ 
PREFEITURA-BAIRRO VII 

LIBERDADE/SAO CAETANO 
449 38 32 51     30 47 2 1       1    651 

SANTO AGOSTINHO 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
14 3 63 6 2    5 4 13 1    14  9     134 
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BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO VS70 
VS 
100 

VS 
150 

VS 
250 

VS 
400 

MS 
160 

MS
250 

ME
70 

ME
100 

ME
150 

ME
250 

ME
400 

LD
34 

LD 
50 

LD
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
240 

LD 
306 

Total 
Geral 

SAÚDE 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
43 20 14 30 134    39 29 35 4  12         360 

VILA LAURA 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
111 2 134 205 103 11  4 9 7 20 152   18 35       811 

ACUPE DE BROTAS 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
146 13 38 1 3 1   50 5 42 9    25       333 

JARDIM 
CRUZEIRO/VILA RUY 

BARBOSA 

PREFEITURA-BAIRRO V 
CIDADE BAIXA 

141 27 66 58 5    125 61 24 35    6 4  25    577 

TORORÓ 
PREFEITURA-BAIRRO I 

CENTRO/BROTAS 
52 9 25 173 117 2 5  5 6 166 57    176  84 30 16  8 931 

URUGUAI 
PREFEITURA-BAIRRO V 

CIDADE BAIXA 
170 16 151 206 29    85 96 159 26    33 4  56  2 10 1043 

TOTAL 24901 
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ANEXO X – LOTE II – BAIRROS E TECNOLOGIAS DE PONTOS 

 

BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO 
VS 
70 

VS 
100 

VS 
150 

VS 
250 

VS 
400 

MS 
160 

MS 
250 

ME 
70 

ME 
100 

ME 
150 

ME 
250 

ME 
400 

LD 
34 

LD 
50 

LD 
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
240 

LD 
306 

Total 
Geral 

ÁGUAS CLARAS PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

1394 119 195 91 99 4 16  132 27 7 69   12   12     2177  

BOCA DA MATA PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

229 18 161 13 5    36 14 19 40           535 

CAJAZEIRAS II PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

16  53 10 2    9   1     1      92 

CAJAZEIRAS IV PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

142 7 21 5 8    10 31  13        26   263 

CAJAZEIRAS V PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

175 48 27 29 3 2   35 9 2 45     1      376 

CAJAZEIRAS VI PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

279 10 14  26 2   11 1  6   30        379 

CAJAZEIRAS VII PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

236 4 10   1   42 17 1 4           315 

CAJAZEIRAS VIII PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

694 108 36 41 43    83 13 1 27  8  20 1   13   1088 

CAJAZEIRAS X PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

223 10 25 9 42   2 29 20 8 20  6 38  47      479 

CAJAZEIRAS XI PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

642 79 128 1 64 2   73 4 40 88      23     1144 

CASTELO BRANCO PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

1285 131 254 58 65 4 4 1 70 76 26 11  6     127 2   2120 

DOM AVELAR PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

214 40 22 10 10  4  63 76 22 16  1    11 3    492 

FAZENDA COUTOS PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

560 119 33 1 27 1   107 37 52 23  9 6    27    1002 

FAZENDA GRANDE I PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

419 46 63 5 20    38 34 38 23   11        697 

FAZENDA GRANDE II PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

312 76 343 5 21 3 1  95 1 16 79   1  5      958 

FAZENDA GRANDE III PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

308 43 163 11 11    9   21           566 

FAZENDA GRANDE IV PREFEITURA-BAIRRO III - 
CAJAZEIRAS 

223 53 84 27 17    27  15 39           485 

ILHA DE BOM JESUS 
DOS PASSOS 

PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

168 1        16  6    10       201 

ILHA DE MARE PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

272 288 45       4 6 16           631 

ILHA DOS FRADES PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

253 31 18       28  35           365 
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BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO 
VS 
70 

VS 
100 

VS 
150 

VS 
250 

VS 
400 

MS 
160 

MS 
250 

ME 
70 

ME 
100 

ME 
150 

ME 
250 

ME 
400 

LD 
34 

LD 
50 

LD 
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
240 

LD 
306 

Total 
Geral 

PARIPE PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

1668 192 281 101 115    427 163 153 174  15 28   22   12 99 3450 

PERIPERI PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

1251 127 340 80 178 5 1 8 197 151 116 154  32  47 13  70  12 74 2856 

SAO JOAO DO 
CABRITO 

PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

594 14 85 22 15    185 23 15 87          48 1088 

ALTO DA TEREZINHA PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

299 183 40 15 2    115 16 21 24 1  5 1   47   31 800 

COUTOS PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

682 110 137 11 77 2 3  215 103 72 67 5 8 10 10   3   55 1570 

ITACARANHA PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

346 65 43 12 6 5   142 79 36 50 25  5 40   13   60 927 

PLATAFORMA PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

860 160 98 81 40 2   255 168 139 83 16  10 129 1  13   12 2067 

PRAIA GRANDE PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

169 40 39  3 1 1  28 31 19 73          35 439 

RIO SENA PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

459 63 81 14 10    96 69 1 36           829 

SAO TOME DE 
PARIPE 

PREFEITURA-BAIRRO II - 
SUBURBIO/ILHAS 

405 121 36 47 216    243 51 28 124    22  22   4  1319 

TOTAL 29710 
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ANEXO XI – LOTE III – BAIRROS E TECNOLOGIAS DE PONTOS 

 

BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO 
VS 
70 

VS 
100 

VS 
150 

VS 
250 

VS 
400 

MS 
160 

MS 
250 

ME 
70 

ME 
100 

ME 
150 

ME 
250 

ME 
400 

LD 
34 

LD 
50 

LD 
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
306 

Total 
Geral 

ALTO DAS 
POMBAS 

PREFEITURA-BAIRRO VI 
BARRA/PITUBA 

94 21 42 13         22 1 10 3     4   19         229 

ALTO DO 
COQUEIRINHO 

PREFEITURA-BAIRRO IV 
ITAPUA/IPITANGA 

358   35 31 7       6 11 1 2                   451 

BOCA DO RIO 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
703 72 182 251 187 1 1   161 116 42 467   30     1 3       2216 

CASSANGE 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
833 44 61 25 1       68 82 46 15                   1175 

ENGENHO 
VELHO DA 

FEDERACAO 

PREFEITURA-BAIRRO VI 
BARRA/PITUBA 

412 92 40 27 42 4 3   84 14 44 167   25   5 2         961 

FEDERACAO 
PREFEITURA-BAIRRO VI 

BARRA/PITUBA 
803 124 193 264 65 10 3   76 99 125 253 8 37 41 46 1     4   2152 

ITAPUA 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
2229 29 472 338 414   22 20 281 245 173 650   78 3 63     2   30 5049 

ITINGA 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
48   100 47 4         2                       201 

JAGUARIPE I 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
293   103 16 1     12 21 18   2         30     1   497 

JARDIM DAS 
MARGARIDAS 

PREFEITURA-BAIRRO IV 
ITAPUA/IPITANGA 

297 138 225 40 18     72 3 48 62 86       15           1004 

JARDIM NOVA 
ESPERANCA 

PREFEITURA-BAIRRO IV 
ITAPUA/IPITANGA 

478 65 11 8 49       9 10 51 9                   690 

MUSSURUNGA 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
1419 100 346 83 267   2   99 42 133 214   4 13 4 8   3     2737 

NOVA 
ESPERANCA 

PREFEITURA-BAIRRO IV 
ITAPUA/IPITANGA 

404 225 148 57 10 8 13   1 18 24                     908 

SAO CRISTOVAO 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
1646 234 189 113 236 2 23   124 33 11 345   10   1 2         2969 

STELLA MARIS 
PREFEITURA-BAIRRO IV 

ITAPUA/IPITANGA 
825 6 484 271 132 2 7 10 10 70 70 204   12   84 138 20 8     2353 

TOTAL 23592 
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ANEXO XII – LOTE IV – BAIRROS E TECNOLOGIAS DE PONTOS 

 

BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO 
VS 
70 

VS100 VS150 
VS 
250 

VS 
400 

MS160 
MS 
250 

ME 
70 

ME 
100 

ME 
150 

ME 
250 

ME 
400 

LD 
50 

LD 
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
306 

Total 
Geral 

ARENOSO 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
552 18 44   2       9 5   16       30         676 

BARREIRAS 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
392 50 56 14 19   5 1 81 33 15 68     19           753 

CALABETAO 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
294 103 72 28 46       37 6   3                 589 

CANABRAVA 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
315 49 152 153 187 1 14   54 60 30 13               20 1048 

DORON 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
224 7 11 53 1       15 88   28                 427 

ENGOMADEIRA 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
197 83 16 5 1       101 20 2 17         1       443 

GRANJAS RURAIS 
PRESIDENTE 

VARGAS 

PREFEITURA-BAIRRO VIII 
CABULA/TANCREDO NEVES 

103 36 50 174 153 6 1   36   71 26 10     1         667 

JARDIM 
CAJAZEIRAS 

PREFEITURA-BAIRRO IX 
PAU DA LIMA 

304 33 48 20 15 1 2   53 2 9 28 14               529 

JARDIM SANTO 
INACIO 

PREFEITURA-BAIRRO VIII 
CABULA/TANCREDO NEVES 

368 5 61 3     7   12 21 23 20                 520 
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BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO 
VS 
70 

VS100 VS150 
VS 
250 

VS 
400 

MS160 
MS 
250 

ME 
70 

ME 
100 

ME 
150 

ME 
250 

ME 
400 

LD 
50 

LD 
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
306 

Total 
Geral 

MATA ESCURA 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
879 17 221 91 42 4 9   123 93 60 9     22     5     1575 

MORADAS DA 
LAGOA 

PREFEITURA-BAIRRO X - 
VALERIA 

406 274 90 91 13       18 6 4 10                 912 

NARANDIBA 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
335   80 199 163       39 6 7 3       3     2 44 881 

NOVA BRASILIA 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
535 28 134 21 67     1 54 70 14 28                 952 

NOVA 
SUSSUARANA 

PREFEITURA-BAIRRO VIII 
CABULA/TANCREDO NEVES 

506 3 11 1 30       26   67 2                 646 

NOVO HORIZONTE 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
504 10 110 30   4 2 1 92   2 7   10 59     39     870 

NOVO MAROTINHO 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
76 84 17   21       12 2   6                 218 

PIRAJA 
PREFEITURA-BAIRRO X - 

VALERIA 
1245 71 241 85 140 3     144 24 140 124 16 10 3           2246 

PORTO SECO 
PIRAJA 

PREFEITURA-BAIRRO IX 
PAU DA LIMA 

28   1 248     1   2 1 32 64 7 4     2       390 

SAO GONCALO 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
474 24 96 13 18 4     94 28 31 24                 806 

SAO MARCOS 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
937 178 58 59 16 7 2   58 40 6 63                 1424 

SAO RAFAEL 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
1035 42 237 24 152   1   83 33   216       2   2   40 1867 
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BAIRRO PREFEITURA-BAIRRO 
VS 
70 

VS100 VS150 
VS 
250 

VS 
400 

MS160 
MS 
250 

ME 
70 

ME 
100 

ME 
150 

ME 
250 

ME 
400 

LD 
50 

LD 
70 

LD 
100 

LD 
120 

LD 
150 

LD 
180 

LD 
200 

LD 
306 

Total 
Geral 

SARAMANDAIA 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
114 207 10 2         24 30 11 8 6               412 

SETE DE ABRIL 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
667 49 81 31 16   1   153 36 1 44                 1079 

SUSSUARANA 
PREFEITURA-BAIRRO VIII 

CABULA/TANCREDO NEVES 
889 87 201 49 62 3 1   108 23 16 2         2 68     1511 

TROBOGY 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
187 121 164 45 205 46 1   68 14 6 65 3   14         94 1033 

VILA CANARIA 
PREFEITURA-BAIRRO IX 

PAU DA LIMA 
348   39 5 5       101 10 52 3   31       15     609 

TOTAL 23083 
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ANEXO XIII – LOTE I – PLANILHA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

  BAIRRO: Diversos Data Base: Fevereiro/2020 

  LOCAL: Diversos BDI: INDICADO 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN   QUANT.  
 P. UNIT SEM 

BDI  
 BDI (%)  

P.UNIT COM 
BDI 

P.TOTAL 

1 
1-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
1000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  12.104  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 1.523.651,52 

2 
2-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
2000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  6.430  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 809.408,40 

3 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
3000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  6.367  R$     114,74  10,89% R$ 127,23 R$ 810.073,41 

4 
1.55 Pregão 

Eletrônico SRP 
Nº. 07.008/2017. 

Fornecimento de cabo de cobre flexível tipo PP, 
isolamento 750V com bitola de 3x 2,5mm2. 

m 117.330  R$         4,53  10,89% R$ 5,02 R$ 588.996,60 

5 
6 PE-331/2019 

Curitiba 
Fornecimento de conector de torção para conexão de 
cabos com soma na faixa de 2,5mm2 a 6mm2. 

un  82.173  R$         1,36  10,89% R$ 1,50 R$ 123.259,50 

6 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de plaqueta de identificação para braço 
NOVO padrão DSIP/SEMOP conforme especificações 
do Termo de Referência. 

un  24.901  R$         3,50  10,89% R$ 3,88 R$ 96.615,88 

7 
13 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de relé foto controlador eletrônico, Liga 
de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme 
ABNT NBR 5123 e especificações do Termo de 
Referência. 

un  24.901  R$       39,63  10,89% R$ 43,94 R$ 1.094.149,94 

8 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de haste de aterramento e D= 5/8" x 3m, 
incluindo conexões 

un  24.901  R$       49,50  10,89% R$ 54,89 R$ 1.366.815,89 
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9 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de conector perfurante 70x10 (principal 
até 
70mm2, derivação até 10mm2). 

un  49.802  R$       11,00  10,89% R$ 12,19 R$ 607.086,38 

10 2678 - SINAPI 
Fornecimento de eletroduto PVC soldável, classe B, 
25mm 

m  99.604  R$         1,45  10,89% R$ 1,60 R$ 159.366,40 

11 04640 - ORSE Fornecimento de cinta metálica un  49.802  R$       13,66  10,89% R$ 15,14 R$ 754.002,28 

12 1013 - SINAPI 
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em 
PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 v, 
seção nominal 1,5 mm2 

m 199.208  R$         0,72  10,89% R$ 0,79 R$ 157.374,32 

13 Composição 002 

Mão de obra para atualização/cadastramento de um 
ponto de iluminação na planilha, incluindo a 
substituição de plaqueta de identificação fixada no 
braço. 

un  24.901  R$       17,66  27,23% R$ 22,46 R$ 559.276,46 

14 Composição 003 
Mão de obra para instalação de uma luminária LED, 
braço, cabos e conexões em poste. Inclui a realização 
dos testes de funcionamento. 

un  24.901  R$       36,52  27,23% R$ 46,46 R$ 1.156.900,46 

15 Composição 004 
Mão de obra para retirada de uma luminária viária, 
braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste. 
Inclui a realização dos procedimentos de segurança. 

un  24.901  R$       25,56  27,23% R$ 32,51 R$ 809.531,51 

16 Composição 001 
Mão de obra para instalação de uma haste terra, 
cabos, eletroduto e conexões. Inclui a realização dos 
procedimentos de segurança. 

un  24.901  R$       25,85  27,23% R$ 32,88 R$ 818.744,88 

17 2678 - SINAPI Engenheiro Eletricista mês 8  R$ 14.712,56  27,23% R$ 18.718,79 R$ 149.750,32 

18 1013 - SINAPI Técnico de Segurança mês 8  R $ 6.117,77  27,23% R$ 7.783,63 R$ 62.269,04 

19 
17 PE-331/2019 

Curitiba 

Transporte em caminhão de carroceria com capacidade 
para 9 t para descarte de conjunto de luminárias, 
braços e demais materiais retirados dos pontos de 
iluminação pública com entrega no galpão da DSIP 
(6,00 kg/cj x 101287 cj = 607.722 kg) 

viagem 16  R$     405,02  27,23% R$ 515,30 R$ 8.244,80 

20 
79.A-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Coleta, carregamento, acondicionamento, transporte, 
descontaminação (captura do mercúrio), reciclagem e 
descarte final de lâmpadas e reatores inservíveis. 

un  24.901  R$         2,37  27,23% R$ 3,01 R$ 74.952,01 

TOTAL R$11.730.470,00 
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ANEXO XIV – LOTE II – PLANILHA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

  BAIRRO: Diversos Data Base: Fevereiro/2020 

  LOCAL: Diversos BDI: INDICADO 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN   QUANT.  
 P. UNIT SEM 

BDI  
 BDI (%)  

P.UNIT COM 
BDI 

P.TOTAL 

1 
1-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
1000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  20.188  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 2.541.265,44 

2 
2-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
2000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  5.826  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 733.376,88 

3 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
3000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  3.696  R$     114,74  10,89% R$ 127,23 R$ 470.242,08 

4 
1.55 Pregão 

Eletrônico SRP 
Nº. 07.008/2017. 

Fornecimento de cabo de cobre flexível tipo PP, 
isolamento 750V com bitola de 3x 2,5mm2. 

m 123.057  R$         4,53  10,89% R$ 5,02 R$ 617.746,14 

5 
6 PE-331/2019 

Curitiba 
Fornecimento de conector de torção para conexão de 
cabos com soma na faixa de 2,5mm2 a 6mm2. 

un  98.043  R$         1,36  10,89% R$ 1,50 R$ 147.064,50 

6 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de plaqueta de identificação para braço 
NOVO padrão DSIP/SEMOP conforme especificações 
do Termo de Referência. 

un  29.710  R$         3,50  10,89% R$ 3,88 R$ 115.274,80 

7 
13 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de relé foto controlador eletrônico, Liga 
de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme 
ABNT NBR 5123 e especificações do Termo de 
Referência. 

un  29.710  R$       39,63  10,89% R$ 43,94 R$ 1.305.457,40 

8 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de haste de aterramento e D= 5/8" x 3m, 
incluindo conexões 

un  29.710  R$       49,50  10,89% R$ 54,89 R$ 1.630.781,90 
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9 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de conector perfurante 70x10 (principal 
até 
70mm2, derivação até 10mm2). 

un  59.420  R$       11,00  10,89% R$ 12,19 R$ 724.329,80 

10 2678 - SINAPI 
Fornecimento de eletroduto PVC soldável, classe B, 
25mm 

m  118.840  R$         1,45  10,89% R$ 1,60 R$ 190.144,00 

11 04640 - ORSE Fornecimento de cinta metálica un  59.420  R$       13,66  10,89% R$ 15,14 R$ 899.618,80 

12 1013 - SINAPI 
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em 
PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 v, 
seção nominal 1,5 mm2 

m 237.680  R$         0,72  10,89% R$ 0,79 R$ 187.767,20 

13 Composição 002 

Mão de obra para atualização/cadastramento de um 
ponto de iluminação na planilha, incluindo a 
substituição de plaqueta de identificação fixada no 
braço. 

un  29.710  R$       17,66  27,23% R$ 22,46 R$ 667.286,60 

14 Composição 003 
Mão de obra para instalação de uma luminária LED, 
braço, cabos e conexões em poste. Inclui a realização 
dos testes de funcionamento. 

un  29.710  R$       36,52  27,23% R$ 46,46 R$ 1.380.326,60 

15 Composição 004 
Mão de obra para retirada de uma luminária viária, 
braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste. 
Inclui a realização dos procedimentos de segurança. 

un  29.710  R$       25,56  27,23% R$ 32,51 R$ 965.872,10 

16 Composição 001 
Mão de obra para instalação de uma haste terra, 
cabos, eletroduto e conexões. Inclui a realização dos 
procedimentos de segurança. 

un  29.710  R$       25,85  27,23% R$ 32,88 R$ 976.864,80 

17 2678 - SINAPI Engenheiro Eletricista mês 8  R$ 14.712,56  27,23% R$ 18.718,79 R$ 149.750,32 

18 1013 - SINAPI Técnico de Segurança mês 8  R$  6.117,77  27,23% R$ 7.783,63 R$ 62.269,04 

19 
17 PE-331/2019 

Curitiba 

Transporte em caminhão de carroceria com capacidade 
para 9 t para descarte de conjunto de luminárias, 
braços e demais materiais retirados dos pontos de 
iluminação pública com entrega no galpão da DSIP 
(6,00 kg/cj x 101287 cj = 607.722 kg) 

viagem 16  R$     405,02  27,23% R$ 515,30 R$ 8.244,80 

20 
79.A-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Coleta, carregamento, acondicionamento, transporte, 
descontaminação (captura do mercúrio), reciclagem e 
descarte final de lâmpadas e reatores inservíveis. 

un  29.710  R$         2,37  27,23% R$ 3,01 R$ 89.427,10 

TOTAL R$13.863.110,30 
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ANEXO XV – LOTE III – PLANILHA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

  BAIRRO: Diversos Data Base: Fevereiro/2020 

  LOCAL: Diversos BDI: INDICADO 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN   QUANT.  
 P. UNIT SEM 

BDI  
 BDI (%)  

P.UNIT COM 
BDI 

P.TOTAL 

1 
1-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
1000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  13.363  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 1.682.134,44 

2 
2-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
2000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  5.288  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 665.653,44 

3 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
3000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  4.941  R$     114,74  10,89% R$ 127,23 R$ 628.643,43 

4 
1.55 Pregão 

Eletrônico SRP 
Nº. 07.008/2017. 

Fornecimento de cabo de cobre flexível tipo PP, 
isolamento 750V com bitola de 3x 2,5mm2. 

m 105.793  R$         4,53  10,89% R$ 5,02 R$ 531.080,86 

5 
6 PE-331/2019 

Curitiba 
Fornecimento de conector de torção para conexão de 
cabos com soma na faixa de 2,5mm2 a 6mm2. 

un  77.857  R$         1,36  10,89% R$ 1,50 R$ 116.785,50 

6 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de plaqueta de identificação para braço 
NOVO padrão DSIP/SEMOP conforme especificações 
do Termo de Referência. 

un  23.592  R$         3,50  10,89% R$ 3,88 R$ 91.536,96 

7 
13 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de relé foto controlador eletrônico, Liga 
de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme 
ABNT NBR 5123 e especificações do Termo de 
Referência. 

un  23.592  R$       39,63  10,89% R$ 43,94 R$ 1.036.632,48 

8 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de haste de aterramento e D= 5/8" x 3m, 
incluindo conexões 

un  23.592  R$       49,50  10,89% R$ 54,89 R$ 1.294.964,88 
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9 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de conector perfurante 70x10 (principal 
até 
70mm2, derivação até 10mm2). 

un  47.184  R$       11,00  10,89% R$ 12,19 R$ 575.172,96 

10 2678 - SINAPI 
Fornecimento de eletroduto PVC soldável, classe B, 
25mm 

m  94.368  R$         1,45  10,89% R$ 1,60 R$ 150.988,80 

11 04640 - ORSE Fornecimento de cinta metálica un  47.184  R$       13,66  10,89% R$ 15,14 R$ 714.365,76 

12 1013 - SINAPI 
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em 
PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 v, 
seção nominal 1,5 mm2 

m 188.736  R$         0,72  10,89% R$ 0,79 R$ 149.101,44 

13 Composição 002 

Mão de obra para atualização/cadastramento de um 
ponto de iluminação na planilha, incluindo a 
substituição de plaqueta de identificação fixada no 
braço. 

un  23.592  R$       17,66  27,23% R$ 22,46 R$ 529.876,32 

14 Composição 003 
Mão de obra para instalação de uma luminária LED, 
braço, cabos e conexões em poste. Inclui a realização 
dos testes de funcionamento. 

un  23.592  R$       36,52  27,23% R$ 46,46 R$ 1.096.084,32 

15 Composição 004 
Mão de obra para retirada de uma luminária viária, 
braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste. 
Inclui a realização dos procedimentos de segurança. 

un  23.592  R$       25,56  27,23% R$ 32,51 R$ 766.975,92 

16 Composição 001 
Mão de obra para instalação de uma haste terra, 
cabos, eletroduto e conexões. Inclui a realização dos 
procedimentos de segurança. 

un  23.592  R$       25,85  27,23% R$ 32,88 R$ 775.704,96 

17 2678 - SINAPI Engenheiro Eletricista mês 8  R$ 14.712,56  27,23% R$ 18.718,79 R$ 149.750,32 

18 1013 - SINAPI Técnico de Segurança mês 8  R$ 6.117,77  27,23% R$ 7.783,63 R$ 62.269,04 

19 
17 PE-331/2019 

Curitiba 

Transporte em caminhão de carroceria com capacidade 
para 9 t para descarte de conjunto de luminárias, 
braços e demais materiais retirados dos pontos de 
iluminação pública com entrega no galpão da DSIP 
(6,00 kg/cj x 101287 cj = 607.722 kg) 

viagem 16  R$     405,02  27,23% R$ 515,30 R$ 8.244,80 

20 
79.A-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Coleta, carregamento, acondicionamento, transporte, 
descontaminação (captura do mercúrio), reciclagem e 
descarte final de lâmpadas e reatores inservíveis. 

un  23.592  R$         2,37  27,23% R$ 3,01 R$ 71.011,92 

TOTAL R$11.096.978,55 
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ANEXO XVI – LOTE IV – PLANILHA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

  BAIRRO: Diversos Data Base: Fevereiro/2020 

  LOCAL: Diversos BDI: INDICADO 

Item CÓDIGO Descrição UN   Quantidade   Preço unitário   BDI (%)  
Preço unitário 
total com BDI 

Preço total com 
BDI 

1 
1-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
1000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  15.283  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 1.923.824,04 

2 
2-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
2000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  4.406  R$     113,52  10,89% R$ 125,88 R$ 554.627,28 

3 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de braço para iluminação pública padrão 
3000mm, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

un  3.393  R$     114,74  10,89% R$ 127,23 R$ 431.691,39 

4 
1.55 Pregão 

Eletrônico SRP 
Nº. 07.008/2017. 

Fornecimento de cabo de cobre flexível tipo PP, 
isolamento 750V com bitola de 3x 2,5mm2. 

m 97.066  R$         4,53  10,89% R$ 5,02 R$ 487.271,32 

5 
6 PE-331/2019 

Curitiba 
Fornecimento de conector de torção para conexão de 
cabos com soma na faixa de 2,5mm2 a 6mm2. 

un  76.174  R$         1,36  10,89% R$ 1,50 R$ 114.261,00 

6 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de plaqueta de identificação para braço 
NOVO padrão DSIP/SEMOP conforme especificações 
do Termo de Referência. 

un  23.083  R$         3,50  10,89% R$ 3,88 R$ 89.562,04 

7 
13 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de relé foto controlador eletrônico, Liga 
de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme 
ABNT NBR 5123 e especificações do Termo de 
Referência. 

un  23.083  R$       39,63  10,89% R$ 43,94 R$ 1.014.267,02 

8 
3-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Fornecimento de haste de aterramento e D= 5/8" x 3m, 
incluindo conexões 

un  23.083  R$       49,50  10,89% R$ 54,89 R$ 1.267.025,87 
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9 
12 PE-331/2019 

Curitiba 

Fornecimento de conector perfurante 70x10 (principal 
até 
70mm2, derivação até 10mm2). 

un  46.166  R$       11,00  10,89% R$ 12,19 R$ 562.763,54 

10 2678 - SINAPI 
Fornecimento de eletroduto PVC soldável, rígido, anti-
chamas, cor preta, Classe B, seção circular, 25mm 

m  92.332  R$         1,45  10,89% R$ 1,60 R$ 147.731,20 

11 04640 - ORSE Fornecimento de cinta metálica un  46.166  R$       13,66  10,89% R$ 15,14 R$ 698.953,24 

12 1013 - SINAPI 
Fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 
5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 
450/750 v, seção nominal 1,5 mm2 

M 184.664  R$         0,72  10,89% R$ 0,79 R$ 145.884,56 

13 Composição 002 

Mão de obra para atualização/cadastramento de um 
ponto de iluminação na planilha, incluindo a 
substituição de plaqueta de identificação fixada no 
braço. 

un  23.083  R$       17,66  27,23% R$ 22,46 R$ 518.444,18 

14 Composição 003 
Mão de obra para instalação de uma luminária LED, 
braço, cabos e conexões em poste. Inclui a realização 
dos testes de funcionamento. 

un  23.083  R$       36,52  27,23% R$ 46,46 R$ 1.072.436,18 

15 Composição 004 
Mão de obra para retirada de uma luminária viária, 
braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste. 
Inclui a realização dos procedimentos de segurança. 

un  23.083  R$       25,56  27,23% R$ 32,51 R$ 750.428,33 

16 Composição 001 
Mão de obra para instalação de uma haste terra, 
cabos, eletroduto e conexões. Inclui a realização dos 
procedimentos de segurança. 

un  23.083  R$       25,85  27,23% R$ 32,88 R$ 758.969,04 

17 2678 - SINAPI Engenheiro Eletricista mês 8  R$ 14.712,56  27,23% R$ 18.718,79 R$ 149.750,32 

18 1013 - SINAPI Técnico de Segurança mês 8  R$ 6.117,77  27,23% R$ 7.783,63 R$ 62.269,04 

19 
17 PE-331/2019 

Curitiba 

Transporte em caminhão de carroceria com 
capacidade para 9 t para descarte de conjunto de 
luminárias, braços e demais materiais retirados dos 
pontos de iluminação pública com entrega no galpão 
da DSIP (6,00 kg/cj x 101287 cj = 607.722 kg) 

viagem 16  R$     405,02  27,23% R$ 515,30 R$ 8.244,80 

20 
79.A-M - CO - 

004/19 
DSIP/SEMOP 

Coleta, carregamento, acondicionamento, transporte, 
descontaminação (captura do mercúrio), reciclagem e 
descarte final de lâmpadas e reatores inservíveis. 

un  23.083  R$         2,37  27,23% R$ 3,01 R$ 69.479,83 

TOTAL R$10.827.884,22 

 
 


