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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
1. PREÂMBULO: 
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-
AMAVI, pessoa jurídica de direito público, sem fins econômicos, constituída sob a forma de 
associação pública e de natureza autárquica interfederativa, pelas normas da Constituição da 
República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto 6.017/07, 
inscrita no CNPJ sob nº 14.695.989/0001-00, com sede na Rua XV de Novembro, 737, Centro, CEP 
89160-015, nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, neste ato simplesmente 
denominada “CIM-AMAVI”, representada pelo seu Presidente, Sr. Hugo Lembeck, brasileiro, casado, 
Prefeito Municipal de Taió, CPF nº 502.129.239-00, RG 1.425.000 SSP/SC, domiciliado e residente 
na Rua Gerhard Koester, 44, apto 304, Cidade de Taió, Estado de Santa Catarina, torna público e faz 
saber que, por determinação da Assembleia Geral, o Presidente da Comissão de Licitações receberá 
a documentação e propostas para execução do objeto do presente Edital que se constitui na 
formalização de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS 
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
conforme especificações deste Edital e seus anexos.  
1.2. Esta licitação, realizada sob a forma de LICITAÇÃO COMPARTILHADA, será do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, regime de execução indireta, empreitada por preço unitário. 
1.3. A documentação completa do Edital e seus anexos, poderá ser examinada e retirada, na sede do 
Consórcio, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - Amavi, sito à Rua XV de 
Novembro, 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul/SC, ou pelo endereço eletrônico 
www.amavi.org.br/cim. 
1.4. Os licitantes, desde que regularmente estabelecidos no país e que satisfaçam as condições do 
presente Edital, deverão apresentar até a data e horário estabelecidos os seguintes documentos: 
a) ENVELOPE 1 - Documentos de Habilitação: em uma via, no original ou em cópia autenticada, 
conforme instruções contidas no item 15 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deste Edital; 
b) ENVELOPE 2 - Proposta de Preços: em uma via, no original ou em cópia autenticada, conforme 
instruções contidas no item 16 – PROPOSTA DE PREÇOS, deste Edital; 
1.5. A documentação relacionada no item anterior deverá ser entregue no local, até o dia e horário, 
citados à seguir: 
1.5.1. LOCAL: CIM-AMAVI, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – Amavi, sito à 
Rua XV de Novembro, 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul/SC. 
1.5.2. DATA: 21 de novembro de 2013.  
1.5.3. HORÁRIO: 8h30min (horário de Brasília/DF). 
1.6. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local especificados abaixo: 
1.6.1. LOCAL: CIM-AMAVI, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – Amavi, sito à 
Rua XV de Novembro, 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul/SC. 
1.6.2. DATA: 21 de novembro de 2013.   
1.6.3. HORÁRIO: 9h00min (horário de Brasília/DF). 
 
2. OBJETO: 
2.1. Constitui-se objeto do presente Edital a formalização de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI, 
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INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
3. DOS MUNICÍPIOS CONTRATANTES 
3.1. São Municípios Contratantes por força deste Edital os seguintes Municípios Consorciados ao 
CIM-AMAVI:  
I - MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.582/0001-44, 
com sede na Praça dos Pioneiros, 109, na cidade de Agrolândia, representado por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ CONSTANTE, portador do CPF nº 624.958.529-04; 
II - MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.590/0001-90, 
com sede na Rua 7 de Setembro, 215, na cidade de Agronômica, representado por seu Prefeito 
Municipal, JOSÉ ERCOLINO MENEGATTI, CPF nº 342.201.359-87; 
III - MUNICÍPIO DE ATALANTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.616/0001-09, 
com sede na Av. XV de Novembro, 1030, na cidade de Atalanta, representado por seu Prefeito 
Municipal, TARCISIO POLASTRI, portador do CPF nº 383.782.139-00; 
IV - MUNICÍPIO DE AURORA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.624/0001-47, com 
sede na Rodovia SC 302 - Km 283, 408, na cidade de Aurora, representado por seu Prefeito 
Municipal, VILMAR ZANDONAI, Prefeito Municipal de Aurora, portador do CPF nº 649.522.589-04; 
V - MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
95.952.230/0001-67, com sede na Praça da Independência, 25, na cidade de Braço do Trombudo, 
representado por seu Prefeito Municipal, CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH, portador do CPF nº 
891.667.959-15; 
VI - MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
01.613.120/0001-27, com sede na Rua Allan Régis Inácio, 15, na cidade de Chapadão do Lageado, 
representado por seu Prefeito Municipal, JOSÉ BRÁULIO INÁCIO, portador do CPF nº 379.181.849-
04; 
VII - MUNICÍPIO DE DONA EMMA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.426/0001-83, 
com sede na Rua Alberto Koglin, 3.943, na cidade de Dona Emma, representado por sua Prefeita 
Municipal, EGON GABRIEL JUNIOR, portadora do CPF nº 003.659.199-85; 
VIII - MUNICÍPIO DE IBIRAMA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.418/0001-37, com 
sede na Rua Getúlio Vargas, 70, na cidade de Ibirama, representado por seu Prefeito Municipal, 
OSVALDO TADEU BELTRAMINI, portador do CPF nº 249.218.239-87; 
IX - MUNICÍPIO DE IMBUIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.632/0001-93, com 
sede na Av. Bernardino de Andrade, 86, na cidade de Imbuia, representado por seu Prefeito 
Municipal, ANTÔNIO OSCAR LAURINDO, portador do CPF nº 379.284.309-91; 
X - MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.640/0001-30, 
com sede na Rua Vereador Joaquim Boing, 40, na cidade de Ituporanga, representado por seu 
Prefeito Municipal, ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO, portador do CPF nº 768.023.617-87; 
XI - MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 79.372.553/0001-
25, com sede na Rua 16 de Junho, 13, na cidade de José Boiteux, representado por seu Prefeito 
Municipal, JONAS PUDEWELL, portador do CPF nº 753.649.649-49; 
XII - MUNICÍPIO DE LAURENTINO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.657/0001-97, 
com sede na Rua XV de Novembro, 408, na cidade de Laurentino, representado por seu Prefeito 
Municipal, VALDEMIRO AVI, portador do CPF nº 247.637.139-49; 
XIII - MUNICÍPIO DE LONTRAS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.655/0001-33, 
com sede na Praça Henrique Schroeder, 01, na cidade de Lontras, representado por sua Prefeita 
Municipal, MARTINA ZUCATELLI, portadora do CPF nº 383.792.609-53; 
XIV - MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.952.248/0001-69, 
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com sede na Rua Alfredo Cordeiro, 220, na cidade de Mirim Doce, representado por sua Prefeita 
Municipal, MARIA LUIZA KESTRING LIEBSCH, portadora do CPF nº 895.107.639-34; 
XV - MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.673/0001-
80, com sede na Rua Prefeito Frederico Probst, 67, na cidade de Petrolândia, representado por seu 
Prefeito Municipal, JOEL LONGEN, portador do CPF nº 674.714.559-34; 
XVI - MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
83.102.681/00001-26, com sede na Rua Antônio Carlos Thiesen, 74, na cidade de Pouso Redondo, 
representado por seu Prefeito Municipal, NAIR GOULART, portador do CPF nº 247.437.719-00; 
XVII - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
83.102.434/0001-20, com sede na Praça Otto Müller, 10, na cidade de Presidente Getúlio, 
representado por seu Prefeito Municipal, NILSON FRANCISCO STAINSACK, portador do CPF nº 
458.165.309-68; 
XVIII - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
83.102.699/0001-28, com sede na Praça Leão Dehon, 50, na cidade de Presidente Nereu, 
representado por seu Prefeito Municipal, ANTONIO FRANCISCO COMANDOLI, portador do CPF nº 
311.191.829-72; 
XIX - MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.707/0001-
36, com sede na Rua 29 de Dezembro, 70, na cidade de Rio do Campo, representado por seu 
Prefeito Municipal,  RODRIGO PREIS, portador do CPF nº 039.027.009-12; 
XX - MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.715/0001-
82, com sede na Rua Paulo Sardagna, 797, na cidade de Rio do Oeste, representado por seu 
Prefeito Municipal, HUMBERTO PESSATTI portador do CPF nº 521.915.089-87; 
XXI - MUNICÍPIO DE SALETE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.723/0001-29, com 
sede na Rua Santuário, 162, na cidade de Salete, representado por seu Prefeito Municipal, JUARES 
DE ANDRADE, portador do CPF nº 690.746.409-82; 
XXII - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
95.951.323/0001-77, com sede na Rua Bruno Pitczarka, 154, na cidade de Santa Terezinha, 
representado por seu Prefeito Municipal, VALDECIR FERENS, portador do CPF nº 741.541.179-04; 
XXIII - MUNICÍPIO DE TAIÓ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.765.488/0001-02, com 
sede na Rua Luiz Bertoli, 44, na cidade de Taió, representado por seu Prefeito Municipal, HUGO 
LEMBECK, portador do CPF nº 502.129.239-00; 
XXIV - MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
83.102.731/0001-75, com sede na Praça Artur Siewerdt, 01, na cidade de Trombudo Central, 
representado por seu Prefeito Municipal, SILVIO VENTURI, portador do CPF nº 180.703.029-68; 
XXV - MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.376/0001-
34, com sede na Av. Jorge Lacerda, 1180, na cidade de Vidal Ramos, representado por seu Prefeito 
Municipal, LAÉRCIO DA CRUZ, portador do CPF nº 494.985.689-87; 
XXVI - MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 
79.372.520/0001-85, com sede na Rua Santa Catarina, 1122, na cidade de Vitor Meireles, 
representado por seu Prefeito Municipal, LOURIVAL LUNELLI, portador do CPF nº 538.792.609-15; 
XXVII - MUNICÍPIO DE WITMARSUM, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.442/0001-
76, com sede na Rua 7 de Setembro, 1520, na cidade de Witmarsum, representado por seu Prefeito 
Municipal, PAUL ZERNA, portador do CPF nº 486.358.719-87.  
 
4. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
4.1. Os serviços deverão ser executados no perímetro atendido pela rede de iluminação pública dos 
Municípios Consorciados ao CIM-AMAVI. 
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5. DO VALOR MÁXIMO DO OBJETO E DO VALOR GLOBAL ESTIMADO: 
5.1. Os preços máximos unitários e global aceitos para a execução do objeto são os previstos no 
Anexo IX deste Edital. 
5.2. O valor total global estimado para execução do objeto, considerados 60 (sessenta) meses de 
contratação é de R$ 7.048.467,80 (sete milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete 
reais e oitenta centavos).  
 
6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE: 
6.1. As quantidades estimadas a serem contratadas pelos Municípios Consorciados ao CIM-AMAVI 
estão previstas no Anexo IX deste Edital.  
 
7. DA CONTRATAÇÃO: 
7.1. Da presente licitação decorrerão contratos administrativos a serem firmados diretamente entre 
as empresas vencedoras deste certame e os Municípios Consorciados ao CIM-AMAVI, na forma do 
artigo 112, § 1º da Lei 8.666/93. 
7.2. O CIM-AMAVI e os Municípios Consorciados não estão obrigados a contratar o objeto do 
presente Registro de Preços ou tampouco observar as quantidades estimadas neste Edital, ficando-
lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
 
8. DO PRAZO DOS CONTRATOS: 
8.1. Os contratos a serem firmados pelos Municípios Consorciados terão vigência de 02/01/2014 até  
31/12/2014.  
8.1.1. A data de início de vigência dos contratos poderá sofrer alterações caso não seja possível 
concluir o processo licitatório até a data prevista. 
8.2. Os contratos poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, considerada a vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, respeitado o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS: 
9.1. Após a assinatura do contrato, a empresa contratada disporá de um prazo máximo de 10 (dez) 
dias para iniciar a prestação dos serviços. 
9.2. A execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública se dará através de 
ações preventivas, corretivas e de melhorias. 
9.3. Os serviços serão acionados através do órgão responsável de cada um dos Municípios 
Consorciados Contratantes, que irá entregar à contratada as Ordens de Serviço em formulário 
próprio, constando basicamente o endereço do local a ser executado o serviço, o tipo de serviço 
solicitado (lâmpada apagada a noite, acesa durante o dia, poste quebrado, caído ou danificado, entre 
outros).  
9.4. Após o recebimento das Ordens de Serviço a contratada terá os seguintes prazos para a 
execução dos serviços: 
9.4.1. 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Serviço, em situações normais 
(lâmpada apagada, acesa durante o dia e outras situações que não se enquadrem no item abaixo); 
9.4.2. 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Ordem de Serviço, em situações 
emergenciais (postes caídos, curto circuitos, pane em chaves de comando ou situações que 
ofereçam risco às pessoas ou ao sistema de IP). 
9.5. A contratada ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, seja nos formulários de 
serviços, seja em software com o intuito de dar o retorno dos serviços realizados, informando ao 
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Município Contratante e à Concessionária de Energia Elétrica as alterações realizadas a fim de 
manter atualizadas as informações acerca do parque de iluminação. 
9.6. Todos os serviços serão obrigatoriamente acompanhados por fiscal designado pelo Município 
Contratante e somente serão pagos após a aprovação deste. 
9.7. Os serviços de manutenção correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição e 
reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, incluindo o fornecimento e aplicação dos 
materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal. 
9.8. Preventivamente, para reduzir a perda de rendimento das luminárias, cada Município 
Contratante poderá determinar a limpeza da luminária, sempre solicitada em formulário apropriado e 
com programação prévia. 
9.9. A manutenção corretiva deverá ser feita em função das requisições entregues pelo fiscal de cada 
Município Contratante, de acordo com os problemas encontrados no parque de iluminação, ou para 
atender situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato. 
9.10. Todos os materiais necessários a manutenção do parque de iluminação pública dos Municípios 
Contratantes deverão ser fornecidos pela contratada, e serão pagos mediante comprovação de 
aplicação dos mesmos e aprovação do fiscal de cada um dos Municípios. 
9.11. Os materiais deverão obedecer às descrições da tabela constante do Anexo IX e quando 
pertinente, deverão possuir Certificado de Homologação do Produto ou Certificado de Ensaios de 
Material emitido pela Celesc Distribuição SA. 
9.12. Somente serão aceitos materiais que possuírem homologação na Celesc Distribuição SA, cujo 
Certificado de Homologação do Produto ou Certificado de Ensaios de Material estejam vigentes.  
9.13. Para os materiais que não possuírem homologação junto à Celesc Distribuição SA, somente 
serão aceitos materiais que atendam as especificações dispostas no Anexo IX. 
9.14. Os materiais serão aplicados de acordo com a execução de cada um dos serviços listados no 
Anexo IX e somente serão aceitos após a aprovação pelo fiscal de cada Município.  
9.15. Conforme orientação do Plano Nacional de Eficiência Energética, disponível em 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html, as lâmpadas de vapor de mercúrio 

serão substituídas por lâmpadas de vapor de sódio, conforme indicação do Quadro 7 do documento 
(pág. 105 do Anexo I). Assim, sempre que houver a necessidade de manutenção de um ponto de 
iluminação com lâmpada vapor de mercúrio, este será substituído por equipamentos a vapor de 
sódio (lâmpada e reator). 
9.16. A contratada deverá observar as condições mecânicas das unidades de IP, inclusive soldas, 
junções e outras, comunicando ao Município Contratante quando estas apresentarem algum tipo de 
problema. 
9.17. Quando da substituição de pontos de iluminação pública por outro tipo ou potência, a 
contratada deverá elaborar um croqui, informando o endereço completo do ponto de IP, com a 
indicação do número do FU mais próximo (código utilizado pela Celesc para identificar alguns de 
seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a nova situação do ponto 
de IP. 
9.18. Os materiais retirados da rede de iluminação pública dos Municípios, considerados inservíveis, 
deverão ser descartados pela contratada, assim como o descarte final apropriado das lâmpadas, de 
acordo com as determinações do órgão ambiental competente, devendo ser considerado no custo 
dos materiais este serviço.  
9.19. Já os materiais considerados em bom estado, e que possam ser reutilizados no parque de 
iluminação pública, deverão ser transportados, devendo também estar previstos os custos de 
transporte até o local indicado pelo Município Contratante. 
9.20. Os quantitativos e valores máximos previstos para os materiais descritos constam do Anexo IX. 
9.21. Para atendimento das demandas dos Municípios, segundo a previsão de atendimentos globais, 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html
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a previsão de estrutura administrativa e operacional mínimas para a execução do objeto licitado 
consta do Anexo IX deste Edital. 
9.22. A contratada deverá disponibilizar um canal de comunicação, via telefone, para que a 
fiscalização de cada Município possa entrar em contato para dirimir dúvidas, entre outros. 
9.23. Sempre que necessário, a fiscalização do Município poderá solicitar o acompanhamento do 
engenheiro, supervisor e/ou técnico de segurança da Contratada nas situações que julgar 
necessário. 
9.24. A licitante vencedora terá que obedecer todas as Leis e Normas de execução de obras em vias 
e logradouros públicos dos Municípios Contratantes, bem como todas as normas de execução 
propostas pela ABNT e especificações da CELESC, obedecido o rigor técnico exigido para trabalhos 
desta natureza. 
9.25. Todos os serviços executados pela empresa contratada serão fiscalizados por prepostos dos 
Municípios Contratantes, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços 
e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função. 
9.26. Deverão ser observadas pela Contratada, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de 
seus colaboradores, do patrimônio dos Municípios e ao público afeto e dos materiais envolvidos na 
execução dos serviços, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem 
como outros dispositivos legais e normas específicas de cada Município. 
9.27. A Contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão 
dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 
9.28. Poderão ser emitidas solicitações de serviço para instalação de equipamentos de iluminação 
publica em novos pontos de IP de projetos devidamente homologados pela concessionaria, sendo os 
serviços de instalação e materias remunerados na forma dos preços propostos pelo vencedor deste 
certame.  
 
10. DAS MEDIÇÕES  
10.1. Cada Município Contratante designará servidor que acompanhará e fiscalizará os serviços e 
será o responsável pela medição dos serviços e materiais e pela autorização de pagamento mensal.  
10.2. Cada Município Contratante emitirá até o 5º (quinto) dia útil de cada mês Laudo de Medição de 
Serviços e Materiais aplicados pela Contratada no mês imediatamente anterior e disponibilizará cópia 
do mesmo à Contratada para efeito de emissão da fatura mensal. 
 
11. DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante vencedora de 
que o contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-SC. 
11.2. A empresa vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na 
Prefeitura de cada Município Contratante com o valor expresso em moeda corrente nacional. 
11.3. O pagamento será efetuado pelo Município Contratante em até 10 (dez) dias após o 
recebimento dos seguintes documentos de cobrança: 
11.3.1. Notas fiscais de serviços e materiais; 
11.3.2. Cópia do Laudo de Medição com visto da Contratada; 
11.3.3. Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS) - mês anterior da prestação de serviços 
(prazo de validade vigente); 
11.3.4. Guia de recolhimento do INSS - Guia de Retenção (GPS) - preenchida com os dados da 
empresa para a retenção dos 11% pelo respectivo Município; 
11.3.5. Fotocópia do Recibo de Pagamento de Salário (holerite) do(s) funcionário(s) que executaram 
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o serviço; 
11.3.6. Guia de Recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) - mês anterior da prestação de 
serviços; 
11.4. A empresa contratada deverá indicar, no documento de cobrança o número do empenho, 
número do contrato com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de 
pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada 
para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data 
do vencimento. 
11.5. Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será 
suspenso até comprovada sua regularização.  
11.6. Os preços contratados serão reajustados pelo IGP-DI/FGV – Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data da apresentação da 
proposta. 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma 
do Anexo VI e nas condições previstas neste Edital. 
12.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 
12.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 
1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 
desta norma. 
 
13. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
13.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país e que possuam a necessária  
capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira para executar seu objeto. 
13.2. Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja suspenso, que 
tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta ou indireta, no âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como as que estiverem em regime de falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou recuperação judicial. 
13.3. Não será permitida a subcontratação de serviços, conforme justificativa constante do item 4 do 
do Termo de Referência que integra o Anexo IX. 
13.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, ou da execução dos serviços a eles 
necessários: 
13.4.1. O autor do projeto, básico ou executivo. 
13.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
13.4.3. Servidor ou dirigente do CIM-AMAVI ou dos Municípios Consorciados; 
13.5. A contratação pelos Municípios Consorciados respeitará os impedimentos previstos nas 
respectivas leis municipais. 
13.6. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
13.7. Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 13.4, a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, 
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, aplicando-se, também, aos 
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membros da comissão de licitação. 
13.8. Não será permitida a participação de empresas em consórcio, conforme justificativa constante 
do item 4 do do Termo de Referência que integra o Anexo IX. 
13.9. Em se tratando de empresas estrangeiras, que não funcionem no Brasil, as exigências deverão 
ser comprovadas mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos 
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. 
13.10. Na hipótese do subitem anterior, as empresas estrangeiras deverão estar consorciadas com 
empresas nacionais ou ter representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 
14. ENTREGA DOS ENVELOPES: 
14.1. Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e indicar em sua parte 
externa e frontal, preferencialmente com timbre da empresa e com os seguintes dizeres: 
14.1.1. No envelope contendo a documentação de habilitação: 
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 
EMPRESA PROPONENTE: ....................................... 
14.1.2. No envelope contendo a proposta de preços: 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 
EMPRESA PROPONENTE: ....................................... 
14.2. O CIM-AMAVI não se responsabilizará por envelopes de “Documentos de Habilitação” e 
“Proposta de Preços” que não forem entregues na sede do CIM-AMAVI até a data e horário definidos 
neste Edital. 
14.3. Os envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, serão 
recebidos e protocolados  na sede do CIM-AMAVI, dentro do prazo legal. 
14.3.1. Após o recebimento dos envelopes, não serão permitidas alterações em quaisquer dos 
envelopes ou seus conteúdos, sob pena de impedimento de participação no certame. 
 
15. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01: 
 
15.1. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
15.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual ou; 
15.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores atuais ou; 
15.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
constituição da diretoria em exercício. 
15.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
15.2. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
15.2.1. Comprovação de Registro ou Certidão de inscrição da empresa no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA da região da sede da empresa. Caso a empresa vencedora não 
seja sediada no Estado de Santa Catarina, deverá providenciar o Registro junto ao CREA de Santa 
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Catarina até a assinatura dos Contratos. 
15.2.2. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, como responsável técnico, engenheiro eletricista, devidamente registrado no 
CREA. A comprovação do vínculo poderá ser feita através de: 
15.2.2.1. Quando se tratar de funcionário, cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de 
Registro de Empregados (FRE). 
15.2.2.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, cópia do ato constitutivo da 
mesma. 
15.2.2.3. Quando se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestação de serviços, com as 
assinaturas devidamente reconhecidas em cartório. 
15.2.3. O profissional indicado deverá constar na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, como 
responsável técnico pela empresa, ou como pertencente ao seu quadro técnico, conforme 
estabelecido nos artigos 59 e 60 da Lei Federal nº 5.195/66 e Inciso II, art. 8º da Resolução nº 
336/89 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 
15.2.4. Não será permitida a participação de um mesmo profissional em mais de uma empresa 
licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 
15.2.5. Comprovação de Qualificação Técnica, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 
engenheiro(s) eletricista(s), mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, 
devidamente registrado no CREA, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
emitida pelo CREA, de execução de serviços pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos, quais sejam: MANUTENÇÃO CONCOMITANTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
EM PARQUE CONTENDO NO MÍNIMO 10.000 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, podendo ser 
somados atestados com número de pontos inferior, desde que correspondam ao mesmo período de 
execução.  
15.2.6. Somente serão aceitos atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA da região onde foram 
executados os serviços. 
15.2.7. O(s) atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) deverá(ão) conter as seguintes informações 
básicas: 
15.2.7.1. Nome do contratado e do contratante; 
15.2.7.2. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza); 
15.2.7.3. Localização e período de realização; 
15.2.7.4. Serviços executados. 
15.2.8. Para fins de comprovação de capacidade técnica serão considerados somente o(s) 
atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) em número necessário e suficiente para a comprovação do 
exigido. 
15.2.9. O(s) atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) que não atender(em) a todas as características 
citadas nas condições acima, não será(ao) considerado(s) pela Comissão de Licitação.  
15.2.10. Declaração formal, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, contendo a 
indicação das instalações, relação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível 
para realização do objeto desta licitação.  
15.2.11. Declaração de conhecimento dos locais de abrangência dos serviços, assinado pelo 
responsável técnico da empresa licitante, de que o mesmo tomou conhecimento de todos os serviços 
a serem realizados e de que conhece a área de abrangência dos mesmos, isentando os Municípios 
Consorciados e o CIM-AMAVI de qualquer responsabilidade por eventuais erros na composição da 
proposta de preços ou pela falta de informações, sendo este motivo não reconhecido para solicitação 
futura de reequilíbrio contratual em caso de contratação, conforme modelo do Anexo III do Edital. 
15.2.12. Comprovação de que a empresa licitante possua autorização para trabalhar na rede da 



 

10 

Concessionária de Energia Elétrica - Celesc Distribuição SA. Tal comprovação deverá ser feita 
através da apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC ou Homologação Técnica de 
Empreiteiras – HTE, ambos expedidos pela Celesc autorizando a execução dos serviços de 
Manutenção e Instalação de Iluminação Pública.  
 
15.3. QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
15.3.1. a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ou 
insolvência civil, ou, no caso de sociedade(s) civil(is)/simples, certidão negativa de distribuição de 
processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de até 60 (sessenta) 
dias, contados de sua expedição, se outro prazo não constar do documento. 
a.1) As empresas com sede em outras unidades da Federação deverão apresentar certidão emitida 
pelo órgão competente do Poder Judiciário da unidade de origem, indicando os cartórios 
distribuidores de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou insolvência civil. 
15.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da  empresa, conforme 
índices descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da data 
de apresentação da proposta (Artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666/93): 

 
             Ativo Circulante +  
          Realizável a Longo Prazo 

Índices de Liquidez Geral: ILG = ------------------------------------------------------------- >  1,00 
                     Passivo Circulante + 

                Exigível a Longo Prazo 
                

 
               Ativo Circulante 

Índices de Liquidez Corrente: ILC = ----------------------------------------------- >  1,00 
          Passivo Circulante   

 
 
                  Passivo Circulante +  
                                                                           Exigível a Longo Prazo 
 Grau de Endividamento:  GE = -------------------------------------------- < 1,00 

              Patrimônio Liquido 
 

Observação: O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 
publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas deverá vir acompanhado dos termos 
de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional 
responsável (Contador). 
 
15.4. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
15.4.1. Prova da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
15.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela Secretaria 
da Receita Federal conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
15.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Fazenda do 
Estado da sede da empresa licitante; 
15.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de Fazenda do 
Município da sede da empresa licitante; 
15.4.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 
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de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 
15.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 
15.4.7. Declaração de Sujeição aos Termos do Edital, conforme modelo do Anexo I do Edital. 
15.4.8. Declaração de Cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF/88, que dispõe sobre o não emprego de menores, 
na forma do Decreto Federal nº 4.358/02, conforme modelo do Anexo II do Edital. 
 
15.5. OBSERVAÇÕES: 
15.5.1. As certidões que não indicarem o prazo de validade, deverão ter sido expedidas, no máximo, 
até 30 (trinta) dias antes da data de recebimento das propostas, salvo disposição específica diversa 
neste Edital. 
15.5.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada através 
de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
15.5.3. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que 
pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
c) se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados em 
nome da matriz e da filial simultaneamente. 
 
16. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02: 
16.1. As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas em papel timbrado, em 
Língua Portuguesa, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao 
CIM-AMAVI ou aos Municípios Consorciados ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo e delas deverão constar: 
16.1.1. Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente; 
16.1.1.1. No caso da empresa licitante não apresentar a proposta em papel timbrado pela mesma, 
deverá ser acrescentado, obrigatoriamente, o carimbo do CNPJ. 
16.1.2. Planilha de preços conforme modelo constante do Anexo V do Edital. 
16.1.3. Nome, números do CPF e RG, nacionalidade, profissão e endereço do responsável legal 
indicado para assinatura do contrato. 
16.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia da 
abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação”. 
16.3. Para efeitos de cotação, será permitido, no máximo, a utilização de 02 (duas) casas decimais. 
16.4. Os preços cotados deverão ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a inclusão de 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
16.5. Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução dos serviços, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as 
despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em 
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social, Trabalhista e 
Previdenciária, da infortunística  do trabalho e  responsabilidade civil  por quaisquer danos causados 
à terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, 
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bem como lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que caiba, em 
qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município Contratante ou ao CIM-AMAVI. 
16.6. A empresa licitante deverá apresentar na proposta de preços a MARCA e o MODELO de cada 
um dos materiais ofertados.  
16.7. Os produtos que possuírem homologação na Celesc Distribuição SA serão conferidos pela 
Comissão de Licitação, que inabilitará a licitante que apresentar qualquer produto em divergência ao 
“ROL” indicado pela Concessionária.  
 
17. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 
17.1. CREDENCIAMENTO: 
17.1.1. No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa devidamente 
credenciada, que terá poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive 
responder diligências formuladas pela Comissão de Licitações. 
17.1.2. Não serão admitidos mais de um representante por empresa nem um único representante 
para mais de uma empresa. 
17.1.3. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no seu 
prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula de identidade ou outro 
documento de identificação de fé pública do representante: 
17.1.3.1. Instrumento de mandato público;  
17.1.3.2. Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da empresa 
proponente, com firma reconhecida em cartório. 
17.1.3.3. Documento de constituição da empresa em vigor, quando se tratar de sócio, administrador 
ou diretor. 
17.1.4. MICROEMPRESAS - ME, OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP: 
17.1.4.1. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão credenciar-
se e apresentar os seguintes documentos: 
17.1.4.1.1. Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução 
Normativa DNRC nº 103/2007 ou outra que a substituir. 
17.1.4.1.2. Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006, conforme modelo do Anexo IV.   
 
17.2. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
17.2.1. Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Comissão e todas as folhas serão rubricadas 
por este, pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 
17.2.2. Todos os documentos, após rubricados, deverão ser examinados pelos membros da 
Comissão e pelos proponentes, sendo registradas em ata as impugnações, soluções e 
manifestações de concordância para o prosseguimento do processo licitatório. 
17.2.3. As proponentes que, independente do motivo, deixarem de apresentar ou apresentarem em 
desacordo qualquer um dos documentos exigidos no item 15 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
serão de pronto inabilitadas. 
17.2.4. Qualquer impugnação ou interposição de recurso poderá ser manifestada e deverá ser 
consignada em ata. 
17.2.5. É de 05 (cinco) dias úteis o prazo para a formalização de recursos, contados a partir da  
reunião que comunicou a todos interessados o resultado da análise da Documentação de 
Habilitação, devidamente lavrada em ata, ou a partir da publicação do resultado no Diário Oficial dos 
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Municípios, quando não estiverem todos os licitantes presentes à reunião. 
17.2.6. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
17.2.7. As decisões dos recursos impetrados e a abertura ou não do envelope nº 02 - PROPOSTA 
DE PREÇOS das empresas atingidas pela impugnação serão comunicados a todos os proponentes 
por escrito, através de fax e e-mail. 
17.2.8. Estarão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital. 
17.2.9. Ficarão sob guarda da Comissão o envelope de nº 02 dos licitantes inabilitados, sendo 
devolvidos fechados após a homologação do certame. 
17.2.10. Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão de Licitação marcará a data, hora e 
local da abertura dos envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, comunicando a todos os 
interessados por escrito, através de fax, e-mail e publicação do resultado no Diário Oficial dos 
Municípios. 
17.2.11. Recursos para anulação ou revogação da licitação não terão efeito suspensivo sobre a 
mesma. 
17.3. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS: 
17.3.1. No dia, hora e local definido pela Comissão de Licitação e comunicado aos proponentes 
habilitados na fase anterior, em sessão pública, a Comissão de Licitação dará início a abertura dos 
envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 
17.3.2. O Presidente da Comissão de Licitação abrirá os envelopes e todos os documentos serão 
rubricadas por este, pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 
17.3.3. O Presidente fará a leitura, em voz alta, dos preços ofertados em cada item, os quais deverão 
constar em ata. 
17.3.4. Serão verificados os documentos exigidos neste Edital, sendo desqualificadas as propostas 
que, por algum motivo, não atendam a qualquer um dos itens exigidos. 
17.3.5. Qualquer impugnação ou interposição de recurso deverá ser manifestada e consignada em 
ata. 
17.3.6. É de 05 (cinco) dias úteis o prazo para a formalização dos recursos, contados a partir da 
reunião que comunicou, a todos os interessados, o resultado da análise da Proposta, devidamente 
lavrada em ata ou a partir da publicação do resultado na imprensa oficial. 
17.3.7. Efetuados todos os procedimentos anteriores, o Presidente poderá suspender a sessão para 
que a Comissão possa efetuar a análise técnica, bem como, a seu critério, consultar as fontes 
necessárias a comprovação da veracidade das informações apresentadas pelos licitantes. 
17.3.8. Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que não obtenham provimento aos 
recursos, após julgados, serão desclassificados. 
17.4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.4.1. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas 
quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada 
abaixo: 
17.4.1.1. Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 
extenso; 
17.4.1.2. Erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
17.4.1.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
17.4.1.4. Erro de adição: será retificado conservando as parcelas corretas e trocando-se a soma; 
17.4.1.5. Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências 
de qualquer natureza nas composições dos preços unitários, será adotada a correção que resultar no 
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menor valor. 
17.4.2. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o 
licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
17.4.3. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, 
necessárias para corrigir erros cometidos pelos Licitantes, não serão aceitas propostas contendo 
borrões, emendas ou rasuras. 
17.4.4. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 
crescente de valores corrigidos. 
17.4.5. As propostas que apresentarem valores unitários superiores aos valores estabelecidos no 
Anexo IX serão desclassificadas. 
17.4.6. Atendidas as condições do item acima, será considerado vencedor a proposta que resulte o 
MENOR PREÇO “GLOBAL”. 
17.4.7. A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que: 
17.4.7.1. Contenham Propostas de Preços em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
17.4.7.2. Que contenham preços unitários simbólicos, irrisórios ou manifestamente inexequíveis, nos 
termos do parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 44 da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993. 
17.4.7.2.1. Para efeito de cálculo de verificação de preços unitários simbólicos, irrisórios ou 
manifestamente inexequíveis, serão adotados os cálculos previstos na Lei Federal nº 8.666/93, art. 
48, § 1º, alíneas “a” e “b”. 
17.4.7.3. Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e 
avaliação dos preços dos serviços ofertados. 
17.4.8. Verificada absoluta igualdade de menor preço entre duas ou mais propostas, a definição da 
empresa vencedora dar-se-á por sorteio em ato público ao qual todas as proponentes classificadas 
serão convocadas. 
17.4.9. Nas sessões de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Propostas de 
Preços será lavrada ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da 
Comissão e pelos representantes credenciados das proponentes. 
 
18. RECURSOS: 
18.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberão os recursos previstos na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
18.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
lavratura da ata ou a partir da publicação do resultado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o 
caso, sendo assegurada vista imediata dos autos. 
18.3. As contra razões poderão ser encaminhadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da comunicação da interposição do recurso. 
18.4. A Comissão de Licitação deverá responder a todos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, podendo ser prorrogado em decorrência de fatos supervenientes. 
18.5. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão de Licitação e decorrido in albis o prazo 
recursal, ou tendo havido renúncia ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitação, para a 
competente deliberação. 
18.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, durante o prazo 
recursal, na sede do Consórcio, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – Amavi, sito 
à Rua XV de Novembro, 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul/SC, durante os dias úteis, das 
8h às 12h e das 14h às 17h. 
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19. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL: 
19.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes. 
19.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação a empresa licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
19.2.1. Entende-se por EMPRESA LICITANTE, toda a empresa de personalidade jurídica, pública ou 
privada, com a inscrição do objeto social semelhante ao objeto desta licitação. 
19.3. O CIM-AMAVI julgará e responderá às impugnações em até 3 (três) dias úteis. 
19.4. APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO: 
19.4.1. A impugnação ao Edital deverá conter a descrição do ato a ser impugnado, a sua 
fundamentação legal, o requerimento das correções e a assinatura do responsável pela sua emissão. 
19.4.1.1. O representante de licitante que protocolar o referido instrumento de impugnação, deverá 
apresentar a sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 17.1 
do presente Edital. 
19.4.1.2. No caso da impugnação ser apresentada por pessoa física a mesma deverá apresentar, 
juntamente com o instrumento de impugnação, documento pessoal com foto (Carteira de Identidade, 
Carteira de Habilitação, etc.), número do R.G e número do C.P.F. 
 
20. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
20.1. Inexistindo manifestação recursal, o objeto da licitação será adjudicado ao licitante vencedor. 
20.2. Adjudicados os itens, será efetuada a homologação do resultado pela Autoridade Competente, 
ou não, desde que devidamente justificado. 
20.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação. 
20.4. A homologação desta licitação não obriga o CIM-AMAVI ou os Municípios Consorciados à 
aquisição do objeto licitado. 
 
21. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
21.1. A presente licitação poderá ser revogada, em todo ou em parte, por razões de interesse 
público. 
21.2. A presente licitação poderá  ser  anulada, na sua totalidade, por ilegalidade reconhecida de  
ofício ou por provocação de terceiros. 
 
22. DO REGISTRO DE PREÇOS 
22.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto ao primeiro classificado. 
22.2. Os preços das melhores propostas serão registrados na ordem de classificação da Licitação. 
22.3. O CIM-AMAVI convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao Registro de Preços, 
podendo, ainda, sujeitar-se às penalidade cabíveis. 
22.3.1. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CIM-AMAVI. 
22.4. Na hipótese de o primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou 
não firmar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados 
os prestadores remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço. 
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22.4.1. Os classificados convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 22.3 para assinar a 
Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior. 
22.5. O adjudicatário não se eximirá da penalidade correspondente, na hipótese de inexecução 
contratual. 
22.6. A existência do preço registrado não obriga o CIM-AMAVI ou os Municípios Consorciados a 
firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação vigente, sendo assegurado ao adjudicatário da Ata de Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 
22.6.1. A não contratação do adjudicatário da Ata de Registro de Preços, não confere a este o direito 
de indenização ou reembolso de qualquer espécie. 
22.7. A empresa vencedora tem o prazo de 05 (cinco) dias para assinar o Contrato, contados da data 
da comunicação pelo Município Consorciado Contratante. Este prazo é prorrogável por uma única 
vez e por igual período, mediante justificação feita pela empresa e aceita pelo Município. 
22.8. A empresa deverá oferecer, no momento da assinatura do contrato, o valor equivalente a 5% 
(cinco por cento) do mesmo, em caução (dinheiro ou títulos da dívida pública), fiança-bancária ou 
seguro-garantia, estas devendo cobrir todo o período de execução do contrato. A caução em dinheiro 
ou título da dívida pública deverá ser depositada através de recolhimento com recibo expedido pela 
Secretaria Municipal da Fazenda do Contratante. 
22.9. Se decorrido o prazo supra referido e a empresa não tiver providenciado a caução (em dinheiro 
ou títulos da dívida pública), seguro-garantia ou fiança-bancária, será procedida a retenção nas 
faturas no valor correspondente a 5% (cinco por cento) de cada fatura emitida; 
22.10. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
23. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias contempladas nas leis orçamentárias dos Municípios Contratantes conforme tabela 
constante do Anexo VIII deste Edital. 
 
24. PENALIDADES 
24.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se a pena de multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total corrigido da contratação estimada. 
24.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se a pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido 
do Contrato. 
24.3. A empresa contratada ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita 
as penalidades previstas neste item, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 
24.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Município poderá, garantida prévia defesa, além 
de rescindir o Contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a 
contratada ressarcir os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 
24.5. A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas 
acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
24.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando 
a contratada: 
a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros. 
c) Executar os serviços em desacordo com o projeto, Normas Técnicas ou Especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
d) Desatender às determinações da fiscalização; 
e) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo ainda 
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua 
proposta dentro do prazo de validade; 
g) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços 
contratados; 
h) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados; 
i) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou 
má-fé, venha causar danos ao Município, ao CIM-AMAVI ou à terceiros, independente da obrigação 
da contratada em reparar os danos causados. 
24.7. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
24.8. As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo Contrato 
e quando for o caso, cobradas judicialmente. 
24.9. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 
comunicado por escrito pelo à contratada, para, querendo, exercer direito de defesa. 
 
25. DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
25.1. Os Municípios consorciados ao CIM-AMAVI, por conveniência administrativa ou técnica, se 
reservam o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente 
à empresa contratada tal decisão, nos prazos e termos permitidos em lei. 
 
26. RESCISÃO DOS CONTRATOS: 
26.1. As hipóteses de rescisão dos contratos são as previstas na Lei 8.666/93. 
 
27. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
27.1. A presente Concorrência é realizada com fulcro no artigo 15, II; 112, § 1º e demais dispositivos 
da Lei 8.666/93; Lei 11.107/2005 e Decreto 6.017/2007; Resolução CIM-AMAVI nº 02/2011, Leis 
Municipais ratificadoras do Protocolo de Intenções do CIM-AMAVI e deliberações da Assembleia 
Geral do Consórcio. 
 
28. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
28.1. A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das 
condições de participação não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância 
das condições estabelecidas neste Edital. 
28.2. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da documentação e 
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
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28.3. Salvo indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital, entendem-se como sendo 
contados em dias corridos. 
28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no 
CIM-AMAVI. 
28.5. A Comissão de Licitações, no interesse do CIM-AMAVI, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do art. 41. e art. 43, § 3º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
28.6. Caso as datas previstas para a realização de evento da presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão 
realizados no primeiro dia útil sequente, no mesmo local e hora previstos, independentemente de 
qualquer comunicação aos interessados. 
28.7. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
o CIM-AMAVI e os Municípios Contratantes não serão, em nenhum caso, responsáveis por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
28.8. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 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. 
28.9. As normas que disciplinam este Edital 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. 
28.10. No  caso  do  Edital  conter  alterações  no  seu  conteúdo,  as  mesmas  serão publicadas 
pelos mesmos veículos de comunicação da publicação inicial e sua consulta ficará sob a 
responsabilidade da empresa licitante. 
28.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações, à luz da legislação aplicável. 
28.12. Ao CIM-AMAVI compete realizar o processamento da licitação, eximindo-se de qualquer 
responsabilidade relativa aos contratos a serem firmados diretamente entre os Municípios 
Consorciados e as empresas vencedoras do certame. 
 
29. FORO 
29.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de 
composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao processamento da presente licitação, independente 
de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Rio do Sul/SC. 
29.2. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de 
composição amigável, e/ou litígios pertinentes aos contratos decorrentes da presente licitação, 
independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca a que respectivamente 
cada Município Contratante pertença. 
 
30. DO ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO CIM-AMAVI 
30.1. Por força da Resolução nº 03/2011 do CIM-AMAVI, as publicações legais do Consórcio 
ocorrerão no Diário Oficial dos Municípios, veiculado no endereço eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br, sendo todas as informações relativas ao presente procedimento 

publicadas ainda no endereço eletrônico www.amavi.org.br/cim. 

 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.amavi.org.br/cim
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31. CONSULTAS OU ESCLARECIMENTOS 
31.1. A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a 
Licitação, serão fornecidas pelo CIM-AMAVI, na sede do Consórcio, junto à Associação dos 
Municípios do Alto Vale do Itajaí – Amavi, sito à Rua XV de Novembro, 737, Bairro Centro, Município 
de Rio do Sul/SC, em todos os dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
31.2. Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através dos telefones (47) 3531-4200, 

fax (47)3531-4200, ou pelo e-mail: cim@amavi.org.br, em todos os dias úteis, no horário das 8h às 

12h e das 14h às 17h. 
31.3. As consultas serão encaminhadas por escrito e serão entregues através de carta, fax, e-mail, 
ou pessoalmente, assinada pelo representante legal da consulente, endereçada à Comissão de 
Licitações. 
31.4. As consultas serão respondidas pela Comissão de Licitações, ou pela autoridade competente, 
via fax ou e-mail a todos os interessados. 
 
32. ANEXOS: 
32.1. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 
Anexo I - Modelo de Declaração de Sujeição aos Termos do Edital; 
Anexo II - Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento das Características do Local dos Serviços; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento com o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 
123/2006; 
Anexo V - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo VI -  Modelo de Ata de Registro de Preços; 
Anexo VII - Minuta do Contrato; 
Anexo VIII - Dotações Orçamentárias; 
Anexo IX - Projeto Básico. 
 
 
Rio do Sul, 07 de outubro de 2013. 
 
 
 
HUGO LEMBECK 
Presidente do CIM-AMAVI 

mailto:cim@amavi.org.br
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ANEXO I 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 01/2013 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente  ….........., inscrita no CNPJ sob nº ….......está 
ciente que: 
 
a) Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada. 
 
b) Autoriza o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-AMAVI ou 
quaisquer dos Municípios Consorciados a proceder quaisquer diligências junto às instalações da 
empresa e sua contabilidade. 
 
c) Assume inteira responsabilidade pelo cumprimento do objeto licitado e se sujeita integralmente a 
todas as condições e exigências do presente Edital. 
 
d) Responde pela veracidade das informações constantes da documentação da proposta que 
apresentar. 
 
e) Garante a proposta pelo prazo mínimo de 60 (trinta) dias, a contar da data de abertura dos 
envelopes de “Documentos de Habilitação”. 
 
f) Não existe nenhum  fato impeditivo à participação da empresa na presente licitação. 
 
Assim sendo, para fins do que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 
presente. 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 
(assinatura do representante da empresa) (Nome, Cargo, RG e CPF) 
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ANEXO II 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 
 
 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 01/2013 
 
 
................................., inscrito  no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n 
............................ e do CPF n ........................., DECLARA que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 
 
 
 
 
............................................ (data) 
 
 
............................................................ (representante legal) 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2013 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS 
 DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

 
 
 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 01/2013 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a proponente..................................................., inscrita no CNPJ 
sob nº …...................... com sede à …........................, possui conhecimento de todos os serviços a 
serem realizados para execução do objeto do Edital em epígrafe e da área de abrangência dos 
mesmos, isentando os Municípios Contratantes e o CIM-AMAVI de qualquer responsabilidade por 
eventuais erros na composição da proposta de preços ou pela falta de informações, sendo este 
motivo não reconhecido para solicitação futura de reequilíbrio contratual em caso de contratação ou 
para quaisquer reivindicações durante a vigência do contrato. 
 
Assim sendo, para fins do que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 
presente. 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 
(assinatura do representante da empresa) (Nome, Cargo, RG e CPF) 
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ANEXO IV 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º  
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 

 
 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 01/2013 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a proponente..............................., inscrita no CNPJ sob nº 
…....................... com sede à …......................., se enquadra no disposto do art. 3º da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, e não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas 
no art. 3º, § 4º, da mesma Lei. 
 
 
Assim sendo, para fins do que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 
presente. 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
(assinatura do representante da empresa) (Nome, Cargo, RG e CPF) 
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ANEXO V  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(Modelo a ser utilizado pela Proponente para formulação de sua proposta) 
  
 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ/MF: 
Endereço: 
Telefone/Fax: 
E-mail: 
 

1. Apresentamos a seguinte proposta de preços dos itens abaixo para realização do objeto previsto 

no Edital de Concorrência Pública nº 01/2013:  

 
1.1. SERVIÇOS EM POSTES ATÉ 9 (NOVE) METROS DE ALTURA Preço proposto (R$) 

S1 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ 
FOTOELÉTRICO - EM POSTES ATÉ 9m 

…... 

S2 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU 
CHAVE DE IP - EM POSTES ATÉ 9m 

…... 

S3 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM 
POSTES ATÉ 9m 

…... 

S4 
SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU 
SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - 
EM POSTES ATÉ 9m 

…... 

Valor total proposto para o item 1.1 
…... 

 

 
1.2. SERVIÇOS EM POSTES ACIMA DE 9 (NOVE) METROS DE 
ALTURA 

Preço proposto (R$) 

S5 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ 
FOTOELÉTRICO - EM POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

S6 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU 
CHAVE DE IP - EM POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

S7 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM 
POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

S8 
SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU 
SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - 
EM POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

Valor total proposto para o item 1.2 
..... 
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1.3. MATERIAIS  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID Marca / Modelo 
Preço proposto 

(R$) 

1.3.1 

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou 
material equivalente, devendo operar à temperatura de 
-5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou material 
equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. 

PÇ   

1.3.2 

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em 
latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação 
próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente 
máxima 10A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. 

PÇ   

1.3.3 

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos em 
latão ou cobre niquelado com dois apertos de fixação 
próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente 
máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112. 

PÇ   

1.3.4 

Braço para iluminação pública - 1metro - reto 
galvanizado por imersão a quente com camada de 100 
micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata 
estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm espessura da 
chapa # 1,90mm. 

PÇ   

1.3.5 

Braço para iluminação pública, galvanizado por 
imersão a quente com camada de 100 micras de 
média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de 
comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, 
diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata 
de fixação possuir furo para dois parafusos 16, mm. 

PÇ   

1.3.6 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, 
isolamento 750V. 

M   

1.3.7 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (2,50mm²). Cobertura PVC, 
isolamento 750V. 

M   

1.3.8 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (4,00mm²). Cobertura PVC, 
isolamento 750V. 

M   

1.3.9 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (6,00mm²). Cobertura PVC, 
isolamento 750V. 

M   

1.3.10 

Chave automática para comando de iluminação 
pública, invólucro em alumínio com tomada embutida 
para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, 
contatos de carga NF (normalmente fechado) para 
utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante 
a noite. Suporte de fixação em aço carbono 
galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção 
através de disjuntor  de 1x50 Ampéres, tensão nominal 
de 250 Volts, garantia de 12 meses. 

PÇ   
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1.3.11 

Chave automática para comando de iluminação 
pública, invólucro em alumínio com tomada embutida 
para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, 
contatos de carga NF (normalmente fechado) para 
utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante 
a noite. Suporte de fixação em aço carbono 
galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção 
através de disjuntor  de 2x30 Ampéres, tensão nominal 
de 250 Volts, garantia de 12 meses. 

PÇ   

1.3.12 
Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm 
com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço 
zincado a fogo. 

PÇ   

1.3.13 
Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm 
com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço 
zincado a fogo. Comprovar Homologação na CELESC. 

PÇ   

1.3.14 
Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm 
com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço 
zincado a fogo. 

PÇ   

1.3.15 

Conector de perfuração para utilização em redes 
secundárias multiplexadas até 1kV, em material 
polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão 
secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre estanhado. 

PÇ   

1.3.16 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão 
de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta. 

PÇ   

1.3.17 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão 
de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja. 

PÇ   

1.3.18 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão 
de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza. 

PÇ   

1.3.19 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão 
de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde. 

PÇ   

1.3.20 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão 
de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho. 

PÇ   

1.3.21 
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;  espessura 
0,76mm. 

PÇ   

1.3.22 

Fita Isolante, 19 mm x 20 m, espessura de 0,18mm, 
composto de filme de PVC, auto extinguível à chama 
(antichama), com adesivo sensível à pressão, para 
isolamento de fios e cabos até 750V, atendendo aos 
requisitos na norma NM 60454-3-1 da ABNT. 

PÇ   

1.3.24 

Lâmpada Vapor de Sódio 70 W, bulbo Ovoide, Difusa, 
base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou maior, 
IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, 
vida mediana 28000 h ou maior, temperatura de cor 
2000k Eficiência luminosa (86lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ   
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1.3.25 

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide, Difusa, 
base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou maior, 
IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, 
vida mediana 28000 h ou maior, temperatura de cor 
2000k Eficiência luminosa (100lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ   

1.3.26 

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular, Clara, 
base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou maior, 
IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, 
vida mediana 32000 h ou maior, temperatura de cor 
2000k Eficiência luminosa (132lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ   

1.3.27 

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular, Clara, 
base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou maior, 
IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, 
vida mediana 32000 h ou maior, temperatura de cor 
2000k Eficiência luminosa (139lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ   

1.3.28 

Luminária pública em alumínio anodizado interior e  
exterior, para uso externo, potencia 070/150W fechada 
com policarbonato, com soquete E-27, fecho em aço 
inoxidável que permite o fechamento da parte superior 
e inferior com alta pressão para braço 1000mm x 
Ø25,4mm. 

PÇ   

1.3.29 

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 
exterior, para uso externo, potencia 250/400 w fechada 
com policarbonato, com soquete E-40, fecho em aço 
inoxidável que permite o fechamento da parte superior 
e inferior com alta pressão para braço 3000 mm x Ø49, 
0 mm. 

PÇ   

1.3.30 
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

1.3.31 
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

1.3.32 
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

1.3.33 
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

1.3.34 
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

1.3.36 

Reator vapor de Sódio 70 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - 
garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma 
legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme 
E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 
454 INMETRO 

PÇ   
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1.3.37 

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - 
garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma 
legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme 
E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 
454 INMETRO. 

PÇ   

1.3.38 

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - 
garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma 
legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme 
E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 
454 INMETRO. 

PÇ   

1.3.39 

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor 
incorporado, fator de potência maior ou igual a  0,94 - 
garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma 
legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme 
E-313. 0047 de 02/05/2011 -  Selo PROCEL Portaria 
454 INMETRO. 

PÇ   

1.3.40 

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 
105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de 
carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. 
Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do 
contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos. A 
peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ   

Valor total proposto para o item 1.3 
 
 

 
1.3. VALOR TOTAL DA PROPOSTA (considerando o somatório dos valores totais dos itens 
1.1. ,1.2. e 1.3): 

R$ …............................(valor por extenso) 

 
2. Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita  execução 
dos serviços e fornecimento dos materiais, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as 
despesas com  materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em 
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista e 
previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que é necessário para a execução total e completa do objeto. 
 
3. Prazo de validade da presente proposta ___________(____________________) dias da data 
estipulada para sua apresentação. 
 
4. Declaramos que esta proposta, nos termos do Edital, é firme e concreta, não nos cabendo 
desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93. 
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Data: 
 
Assinatura: 
Nome: 
RG:  
CPF: 
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ANEXO VI 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ….. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 
 
Aos __ dias do mês de _____ do ano de …..., na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, na 
sede do CIM-AMAVI, localizado na Rua XV de Novembro, nº 737, Bairro Centro, o Consórcio 
Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-AMAVI, devidamente representado, e a 
empresa ______________, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Edital de 
Concorrência em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DE 
PREÇOS.  
 
….... 
 
 
 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, 
contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da 
proposta apresentada na Licitação em epígrafe. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será 
assinada pelas partes. 
 
Rio do Sul, ____ de _______________ de ….... 
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ANEXO VII 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº …......... 

 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE …......., pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o n°.............., com sede …........, neste ato representado pelo Sr............., 
Prefeito Municipal, inscrito sob C.P.F. nº ..................., e R.G. sob nº .................... 
residente e domiciliado na ......................, cidade de ........................, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE; e, ......................, com sede ............, com CNPJ sob
 nº .................,  doravante denominada  simplesmente  de 
CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. ......................., inscrito 
sob C.P.F. nº ..................., e R.G. sob nº .................... residente e domiciliado na 
......................, cidade de ........................, tem entre si justo e acordado, na melhor forma do direito, 
fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a celebração do presente contrato 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
1.1. O presente contrato se regula pela Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a adjudicação e 
homologação do resultado, bem como aos termos da proposta vencedora na Concorrência Pública nº 
01/2013 realizada pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-
AMAVI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO: 
2.1. O presente contrato tem o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, de acordo 
com o art. 6ª da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO: 
3.1. Constitui-se  como  objeto  do  presente  contrato a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO CONTRATANTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, de acordo com as 
especificações previstas no Edital de Concorrência Pública nº 01/2013 realizada pelo Consórcio 
Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amavi - CIM-AMAVI e neste contrato, compreendidos 
os serviços e materiais especificados na Cláusula Quarta. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO: 
4.1. Os  valores do presente contrato são: 
 
4.1.1. SERVIÇOS EM POSTES ATÉ 9 (NOVE) METROS DE ALTURA Valor (R$) 

S1 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - 
EM POSTES ATÉ 9m 

…... 

S2 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE 
DE IP - EM POSTES ATÉ 9m 

…... 

S3 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES 
ATÉ 9m 

…... 

S4 
SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU 
SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM 
POSTES ATÉ 9m 

…... 
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4.1.2. SERVIÇOS EM POSTES ACIMA DE 9 (NOVE) METROS DE ALTURA Valor (R$) 

S5 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - 
EM POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

S6 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE 
DE IP - EM POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

S7 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES 
ACIMA DE 9m 

…... 

S8 
SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU 
SUBSTITUIÇÃO OU CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM 
POSTES ACIMA DE 9m 

…... 

 

4.1.3. MATERIAIS  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID 
Marca / 
Modelo 

Valor (R$) 

4.1.3.1 

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou material 
equivalente, devendo operar à temperatura de -5ºC a +70ºC, 
contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que 
suporte no mínimo a corrente de 10A. 

PÇ   

4.1.3.2 

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em latão 
ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para 
luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 10A; de 
acordo com as NBR5033/NBR5112. 

PÇ   

4.1.3.3 

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos em latão 
ou cobre niquelado com dois apertos de fixação próprio para 
luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 15A; de 
acordo com as NBR5033/NBR5112. 

PÇ   

4.1.3.4 

Braço para iluminação pública - 1metro - reto galvanizado por 
imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 
no ponto mínimo com sapata estampada Diâmetro tubo Ø 
25,4mm espessura da chapa # 1,90mm. 

PÇ   

4.1.3.5 

Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a 
quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto 
mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura 
da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 
49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois 
parafusos 16, mm. 

PÇ   

4.1.3.6 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 
750V. 

M   

4.1.3.7 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (2,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 
750V. 

M   

4.1.3.8 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (4,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 
750V. 

M   
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4.1.3.9 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento 
classes 5, Bitola (6,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 
750V. 

M   

4.1.3.10 

Chave automática para comando de iluminação pública, 
invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação 
de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF 
(normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico 
com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço 
carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção 
através de disjuntor  de 1x50 Ampéres, tensão nominal de 
250 Volts, garantia de 12 meses. 

PÇ   

4.1.3.11 

Chave automática para comando de iluminação pública, 
invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação 
de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF 
(normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico 
com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço 
carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção 
através de disjuntor  de 2x30 Ampéres, tensão nominal de 
250 Volts, garantia de 12 meses. 

PÇ   

4.1.3.12 
Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm com 
dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

4.1.3.13 
Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com 
dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a 
fogo. Comprovar Homologação na CELESC. 

PÇ   

4.1.3.14 
Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com 
dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a 
fogo. 

PÇ   

4.1.3.15 

Conector de perfuração para utilização em redes secundárias 
multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão 
principal: 10-70mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², 
contatos em cobre estanhado. 

PÇ   

4.1.3.16 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de 
cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta. 

PÇ   

4.1.3.17 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de 
cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja. 

PÇ   

4.1.3.18 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de 
cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza. 

PÇ   

4.1.3.19 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de 
cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde. 

PÇ   

4.1.3.20 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de 
cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho. 

PÇ   

4.1.3.21 
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;  espessura 
0,76mm. 

PÇ   

4.1.3.22 

Fita Isolante, 19 mm x 20 m, espessura de 0,18mm, 
composto de filme de PVC, auto extinguível à chama 
(antichama), com adesivo sensível à pressão, para 
isolamento de fios e cabos até 750V, atendendo aos 

PÇ   
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requisitos na norma NM 60454-3-1 da ABNT. 

4.1.3.24 

Lâmpada Vapor de Sódio 70 W, bulbo Ovoide, Difusa, base 
E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou maior, IRC mínimo > 
20, posição de funcionamento universal, vida mediana 28000 
h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa 
(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ   

4.1.3.25 

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide, Difusa, base 
E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou maior, IRC mínimo 
> 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
28000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência 
luminosa (100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 
meses. 

PÇ   

4.1.3.26 

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular, Clara, base 
E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou maior, IRC mínimo 
> 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
32000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência 
luminosa (132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 
meses. 

PÇ   

4.1.3.27 

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular, Clara, base 
E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou maior, IRC mínimo 
> 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
32000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência 
luminosa (139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 
meses. 

PÇ   

4.1.3.28 

Luminária pública em alumínio anodizado interior e  exterior, 
para uso externo, potencia 070/150W fechada com 
policarbonato, com soquete E-27, fecho em aço inoxidável 
que permite o fechamento da parte superior e inferior com 
alta pressão para braço 1000mm x Ø25,4mm. 

PÇ   

4.1.3.29 

Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, 
para uso externo, potencia 250/400 w fechada com 
policarbonato, com soquete E-40, fecho em aço inoxidável 
que permite o fechamento da parte superior e inferior com 
alta pressão para braço 3000 mm x Ø49, 0 mm. 

PÇ   

4.1.3.30 Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a fogo. PÇ   

4.1.3.31 Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. PÇ   

4.1.3.32 Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. PÇ   

4.1.3.33 Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo. PÇ   

4.1.3.34 Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. PÇ   

4.1.3.36 

Reator vapor de Sódio 70 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, 
fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima 
exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no 
corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - 
Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO 

PÇ   
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4.1.3.37 

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, 
fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima 
exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no 
corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - 
Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

PÇ   

4.1.3.38 

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, 
fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima 
exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no 
corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - 
Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

PÇ   

4.1.3.39 

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda, uso 
externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, 
fator de potência maior ou igual a  0,94 - garantia mínima 
exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no 
corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 -  
Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

PÇ   

4.1.3.40 

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 
305 v) - com capacidade de cumutação de carga resistiva de 
1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por 
zero. A durabilidade do contato do relé deve ser maior que 
15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ   

 
4.2. Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita  execução 
dos serviços e fornecimento dos materiais, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as 
despesas com  materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em 
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista e 
previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a 
terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que é necessário para a execução total e completa do objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO: 
5.1. O CONTRATANTE designará servidor que acompanhará e fiscalizará os serviços e será o 
responsável pela medição dos serviços e materiais e pela autorização de pagamento mensal.  
5.2. O CONTRATANTE emitirá até o 5º (quinto) dia útil de cada mês Laudo de Medição de Serviços e 
Materiais aplicados no mês imediatamente anterior e disponibilizará cópia do mesmo à 
CONTRATADA para efeito de emissão da fatura mensal. 
5.3. O pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da CONTRATADA de que o 
contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-SC. 
5.4. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente na 
Prefeitura do Município CONTRATANTE com o valor expresso em moeda corrente nacional. 
5.5. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 10 (dez) dias após o recebimento dos 
seguintes documentos de cobrança: 
5.5.1. Notas fiscais de serviços e materiais; 
5.5.2. Cópia do Laudo de Medição com visto da CONTRATADA; 
5.5.3. Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS) - mês anterior da prestação de serviços 
(prazo de validade vigente); 
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5.5.4. Guia de recolhimento do INSS - Guia de Retenção (GPS) - preenchida com os dados da 
empresa para a retenção dos 11% pelo CONTRATANTE; 
5.5.5. Fotocópia do Recibo de Pagamento de Salário (holerite) do(s) funcionário(s) que executaram 
os serviços; 
5.5.6. Guia de Recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) - mês anterior da prestação de serviços; 
5.4. A CONTRATADA deverá indicar, no documento de cobrança o número do empenho, número do 
contrato com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de pagamento a que se 
refere o documento de cobrança, o mês de referência da medição realizada para efeito de 
mensuração dos valores a serem pagos, o valor da parcela correspondente e a data do vencimento. 
5.5. Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será 
suspenso até comprovada sua regularização.  
5.6. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de seu 
vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de 
obrigações tributárias do CONTRATANTE, vigente na data de seu pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS: 
6.1. O  CONTRATANTE  e  a  CONTRATADA  têm  direito  ao  equilíbrio  econômico financeiro do 
contrato a ser realizado mediante os seguintes critérios: 
6.1.1. Reajuste de Preços: 
6.1.1.1. Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo IGP-DI/FGV – Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data da 
proposta. 
6.1.2. Repactuação de preços: 
6.1.2.1. A Repactuação de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de 
consequências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no 
presente instrumento, sendo que: 
6.1.2.1.1. A CONTRATADA deverá formular ao CONTRATANTE requerimento para a revisão do 
contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas; 
6.1.2.1.2. A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de 
fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da elaboração da 
proposta ou da última repactuação e do momento do pedido de revisão do contrato; 
6.1.2.1.3. Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários 
comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última repactuação, e do momento do 
pedido de revisão do contrato, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o 
aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e 
6.1.2.1.4. O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, 
informará a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.1.3. Independentemente de solicitação, o CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 
6.1.4. Os efeitos financeiros da repactuação de preços serão devidos a contar da data do evento 
que aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de 
demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão 
devidos juros de mora e/ou atualização monetária. 
6.1.5. As  alterações  decorrentes  de  repactuações  e  de  reajustes  de  preços  serão formalizadas 
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por meio de Instrumentos Contratuais Aditivos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
7.1. As despesas provenientes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária do exercício de 2014: 
….................... 
 
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO: 
8.1. O presente contrato terá vigência de …......  até o dia 31/12/2014. 
8.1.1. O contrato poderá ser prorrogado, respeitado o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA NONA – EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
9.1. A execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública se dará através de 
ações preventivas, corretivas e de melhorias. 
9.2. Os serviços serão acionados através do órgão responsável do CONTRATANTE, que irá entregar 
à CONTRATADA as Ordens de Serviço em formulário próprio, constando basicamente o endereço do 
local a ser executado o serviço, o tipo de serviço solicitado (lâmpada apagada a noite, acesa durante 
o dia, poste quebrado, caído ou danificado, entre outros).  
9.3. Após o recebimento das Ordens de Serviço a CONTRATADA terá os seguintes prazos a 
execução dos serviços: 
9.3.1. 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Serviço, em situações normais 
(lâmpada apagada, acesa durante o dia e outras situações que não se enquadrem no item abaixo); 
9.3.2. 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Ordem de Serviço, em situações 
emergenciais (postes caídos, curto circuitos, pane em chaves de comando ou situações que 
ofereçam risco às pessoas ou ao sistema de IP). 
9.4. A CONTRATADA ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, seja nos 
formulários de serviços, seja em software com o intuito de dar o retorno dos serviços realizados, 
informando ao CONTRATANTE e à Concessionária de Energia Elétrica as alterações realizadas a fim 
de manter atualizadas as informações acerca do parque de iluminação. 
9.5. Todos os serviços serão obrigatoriamente acompanhados por fiscal designado pelo 
CONTRATANTE e somente serão pagos após a aprovação deste. 
9.6. Os serviços de manutenção correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição e 
reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, incluindo o fornecimento e aplicação dos 
materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal. 
9.7. Preventivamente, para reduzir a perda de rendimento das luminárias, o CONTRATANTE poderá 
determinar a limpeza da luminária, sempre solicitada em formulário apropriado e com programação 
prévia. 
9.8. A manutenção corretiva deverá ser feita em função das requisições entregues pelo fiscal do 
CONTRATANTE, de acordo com os problemas encontrados no parque de iluminação, ou para 
atender situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato. 
9.9. Todos os materiais necessários a manutenção do parque de iluminação pública do 
CONTRATANTE deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, e serão pagos mediante comprovação 
de aplicação dos mesmos e aprovação do fiscal do CONTRATANTE. 
9.10. Os materiais serão aplicados de acordo com a execução de cada um dos serviços contratados 
e somente serão aceitos após a aprovação pelo fiscal do CONTRATANTE. 
9.11. Conforme orientação do Plano Nacional de Eficiência Energética, disponível em 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html, as lâmpadas de vapor de mercúrio 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html
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serão substituídas por lâmpadas de vapor de sódio. Assim, sempre que houver a necessidade de 
manutenção de um ponto de iluminação com lâmpada vapor de mercúrio, este deverá ser substituído 
por equipamentos a vapor de sódio (lâmpada e reator). 
9.12. A CONTRATADA deverá observar as condições mecânicas das unidades de IP, inclusive 
soldas, junções e outras, comunicando ao CONTRATANTE quando estas apresentarem algum tipo 
de problema. 
9.13. Quando da substituição de pontos de iluminação pública por outro tipo ou potência, a 
CONTRATADA deverá elaborar um croqui, informando o endereço completo do ponto de IP, com a 
indicação do número do FU mais próximo (código utilizado pela Celesc para identificar alguns de 
seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a nova situação do ponto 
de IP. 
9.14. Os materiais retirados da rede de iluminação pública do CONTRATANTE, considerados 
inservíveis, deverão ser descartados pela CONTRATADA, assim como o descarte final apropriado 
das lâmpadas, de acordo com as determinações do órgão ambiental competente.  
9.15. Já os materiais considerados em bom estado, e que possam ser reutilizados no parque de 
iluminação pública, deverão ser transportados até o local indicado pelo CONTRATANTE. 
9.16. Para atendimento das demandas do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá respeitar a 
estrutura administrativa e operacional mínimas previstas no Edital de Concorrência Pública nº 
01/2013 para a execução do objeto licitado. 
9.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar um canal de comunicação, via telefone, para que a 
fiscalização do CONTRATANTE possa entrar em contato para dirimir dúvidas, entre outros. 
9.18. Sempre que necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar o acompanhamento do engenheiro, 
supervisor e/ou técnico de segurança em determinadas situações que julgar necessária. 
9.19. A CONTRATADA terá que obedecer todas as Leis e Normas de execução de obras em vias e 
logradouros públicos do CONTRATANTE, bem como todas as normas de execução propostas pela 
ABNT e especificações da CELESC, obedecido o rigor técnico exigido para trabalhos desta natureza. 
9.20. Todos os serviços executados pela CONTRATADA serão fiscalizadas por preposto do 
CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e 
tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função. 
9.21. Deverão ser observadas pela CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da integridade física e saúde de 
seus colaboradores, do patrimônio do CONTRATANTE e ao público afeto e dos materiais envolvidos 
na execução dos serviços, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, 
bem como outros dispositivos legais e normas específicas do CONTRATANTE. 
9.22. A CONTRATADA se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da 
suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 
9.23. Poderão ser emitidas solicitações de serviço para instalação de equipamentos de iluminação 
publica em novos pontos de IP de projetos devidamente homologados pela concessionaria de 
energia elétrica, sendo os serviços de instalação e materiais remunerados na forma dos preços 
estabelecidos neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
10.1. É terminantemente proibida a subcontratação dos serviços objeto do presente contrato, sob 
pena de sua nulidade e aplicação das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
11.1. Será o CONTRATANTE responsável por: 
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11.1.1. Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 
11.1.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste contrato; 
11.1.3. Garantir à CONTRATADA a fidelidade das informações e acesso à documentação técnica 
para que os serviços se desenvolvam sem percalços e no prazo acordado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
12.1. São obrigações da CONTRATADA sem que a elas se limitem: 
12.1.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, dentro de prazos viáveis, os eventuais vícios, defeitos 
ou incorreções encontrados nos serviços efetuados; 
12.1.2. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 
12.1.3. Comunicar ao CONTRANTANTE o profissional responsável pela execução dos serviços; 
12.1.5. Fornecer a pedido do CONTRATANTE, solução técnica alternativa, desde que tecnicamente 
similar ou superior a solução anteriormente proposta; 
12.1.4. Quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 
12.1.5. Realizar  todos  os  serviços  constantes  deste  contrato,  bem  como respeitar todas as 
condições descritas no Edital de Concorrência nº 01/2013; 
12.1.6. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento; 
12.1.7. A CONTRATADA obriga-se a comunicar ao CONTRATANTE, todas as circunstâncias ou 
ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos serviços; 
12.1.8. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais 
pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho; 
12.1.9. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos 
serviços que efetuar, de acordo com o Edital e este contrato, bem como pelos eventuais danos 
decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos; 
12.1.10. A CONTRATADA é obrigada a zelar pelo Patrimônio Municipal do CONTRATANTE 
assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados 
pelos seus funcionários; 
12.1.11. A CONTRATADA obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de 
equipamentos e materiais, inclusive os materiais retirados, e manter atualizada toda a documentação 
do sistema de IP, devendo comunicar por escrito as eventuais alterações que vierem a ocorrer; 
12.1.12. Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus 
empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho; 
12.1.13. A CONTRATADA deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o 
CREA-SC; 
12.1.14. Caberá à CONTRATADA comunicar e obter a anuência da fiscalização, quando houver 
necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos como 
Celesc Distribuição SA, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e 
Estadual, concessionárias de telefonia e TV a cabo, havendo necessidade de obter autorização ou 
apoio para o desenvolvimento dos trabalhos; 
12.1.15. A CONTRATADA deverá possuir Certificado de Registro Cadastral - CRC junto a Celesc 
Distribuição SA para Manutenção e Instalação de Iluminação Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 
13.1. A CONTRATADA deverá manter–se em condições de atender aos requisitos legais relativos a 
segurança do trabalho; 
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13.2. A CONTRATADA deverá estar adequada no que se refere a equipamentos e procedimentos de 
segurança do trabalho, para os serviços a que se propõe; 
13.3. A CONTRATADA deverá estar adequada no que se refere à medicina do trabalho atinente as 
condições exigidas para as atividades que serão desenvolvidas; 
13.4. A CONTRATADA deverá estar preparada para prestar informações relativas a acidentes de 
trabalho com o seu pessoal, de modo a permitir um levantamento confiável destes acidentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: 
14.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 
terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do 
CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a área da prestação de serviços por seus representantes 
devidamente credenciados. 
14.2. O CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá contratar, 
com profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços relativos ao controle 
qualitativo dos serviços, assim como o acompanhamento do desenvolvimento da execução. 
14.3. Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, praticado pela 
CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 
empregado. 
14.4. Fica a cargo do CONTRATANTE, definir os critérios de fiscalização da CONTRATADA, devendo 
esta permitir tais atividades, facilitando o acesso às suas dependências, veículos e pessoal. 
14.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem ou isentam a responsabilidade 
única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as suas 
consequências e implicações. 
14.6. O CONTRATANTE poderá rejeitar os serviços executados pela CONTRATADA, em todo ou em 
parte, em função de inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem 
ônus para o CONTRATANTE. Esta rejeição será devidamente fundamentada e apresentada à 
CONTRATADA no ato da execução dos serviços, ou após a execução destes em casos de 
ocorrência posterior de defeitos na execução ou no material aplicado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL: 
15.1. O presente contrato poderá ser alterado ou rescindido, com as devidas justificativas, nas 
hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES: 
16.1. A CONTRATADA ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas ficará sujeita as 
penalidades previstas nesta cláusula, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 
16.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia 
defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o CONTRATANTE enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida somente quando a CONTRATADA 
ressarcir os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
16.3. A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas 
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acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
16.4. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando 
a CONTRATADA: 
a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros. 
c) Executar os serviços em desacordo com o projeto, Normas Técnicas ou Especificações, 
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
d) Desatender às determinações da fiscalização; 
e) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e Municipais, respondendo ainda 
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, estando sua 
proposta dentro do prazo de validade; 
g) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços 
contratados; 
h) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados; 
i) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou 
má-fé, venha causar danos ao CONTRATANTE, ao CIM-AMAVI ou à terceiros, independente da 
obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 
16.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
16.6. As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo Contrato 
e quando for o caso, cobradas judicialmente. 
16.7. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 
comunicado por escrito à CONTRATADA, para, querendo, exercer direito de defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 
17.1. Para a garantia da execução do Contrato, a CONTRATADA, até a data da assinatura deste 
instrumento, deverá apresentar garantia em uma das modalidades estabelecidas no Artigo 56 da Lei 
nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado. 
17.2. Se não atendido ao disposto no item anterior, será procedido a retenção no valor de 5% (cinco 
por cento) de cada fatura emitida, como garantia à execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
18.1. Aplica-se ao presente contrato toda a legislação aplicável, em especial: 
18.1.1. Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos; 
18.1.2.  Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações - Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal; 
18.1.3.  Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações – Código de Defesa do Consumidor; 
18.1.4.  Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro; 
18.1.5. Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 
18.1.6. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
18.1.7. Lei Orgânica do Município; 
18.1.8. Normas Técnicas para Obras e Serviços de Engenharia da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 
18.1.9. Lei  Federal  nº  5.194/66.  Regula  o  exercício  das  profissões  de  Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo; e, 
18.1.10. Lei Federal nº 6.496/77. Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de 
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO: 
19.1. As partes elegem, em comum acordo, o Foro da Comarca de …....... para dirimir quaisquer 
dúvidas que por ventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA  – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
20.1. E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam 
os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores. 
 
….................,    de    de  2014. 
 
 
CONTRATANTE                                                                                              CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
 
Assinatura:       Assinatura:   
Nome Legível:      Nome Legível:   
CPF:       CPF:     
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ANEXO VIII 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

MUNICÍPIO 
Nº DA 

LEI 
ÓRGÃO UNIDADE FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 

PROJETO 
ATIVIDADE 

CATEGORIA 
ECONÔMICA 

NATUREZA 
DA 

DESPESA 

MODALIDADE 
DE 

APLICAÇÃO 

FONTE DE 
RECURSOS 

Agrolândia 2203 07 01 15 452 2036 3 3 90 0.1.00.00 

Agronômica 941 06 01 25 752 2028 3 3 90 0.1.0119 

Atalanta 1294 06 01 15 452 2028 3 3 90 105 

Aurora 1452 06 01 026 782 2004 3 3 90 11700 

Braço do 
Trombudo 

732 06 01 25 752 2041 3 3 90 0.1.0017 

Chapadão 
do Lageado 

0563 08 01 15 452 2044 3 3 90 11700 

Dona Emma 1405 08 01 15 452 2707 3 3 90 0.1.0017 

Ibirama 2950 05 01 15 451 2020 3 3 90 168 

Imbuia 1544 06 01 15 452 2017 3 3 90 01.0016 

Ituporanga 2423 08 01 15 452 2023 3 3 90 114 

José Boiteux 932 03 001 25 752 2050 3 3 90 1170000 

Laurentino 1188 06 001 15 452 1012 3 3 90 01.17.00.00 

Lontras 1996 07 001 15 452 2030 3 3 90 11700 

Mirim Doce 748 06 01 15 452 2024 3 3 90 1170000 

Petrolândia 1539 07 01 15 451 2033 3 3 90 01.0032 

Pouso 
Redondo 

2432 08 03 15 451 2026 3 3 90 0.10017 
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Presidente 
Getúlio 

2891 06 01 15 452 2020 3 3 90 11.700 

Presidente 
Nereu 

1360 08 001 15 451 2021 3 3 90 1170097 

Rio do 
Campo 

1834 05 01 25 752 2013 3 3 90 404 

Rio do Oeste 1987 09 901 15 452 2111 3 3 90 1170001 

Salete 1713 06 01 15 452 2032 3 3 90 11700 

Santa 
Terezinha 

461 07 01 15 452 2033 3 3 90 00 

Taió 3624 06 01 15 451 2029 3 3 90 123 

Trombudo 
Central 

1743 05 01 15 452 2044 3 3 90 00.01.0400 

Vidal Ramos 1818 07 01 15 451 1037 3 3 90 01.0097 

Vitor 
Meireles 

835 07 01 15 452 2035 3 3 90 11700 

Witmarsum 1404 07 01 15 451 2020 3 3 90 11700 
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ANEXO IX 
PROJETO BÁSICO 
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1. INTRODUÇÃO  

Desde muitos anos atrás, em que as necessidades restringiam-se a um pequeno número de 
produtos, até o modelo de sociedade que temos hoje, as necessidades humanas elevaram-se de 
maneira exponencial, criando um complexo de sistemas logísticos que se desenvolveram de forma 
interdependente exigindo que funcionem de maneira coordenada e padronizada. Os sistemas 
viários, de abastecimento de água, de alimentos, os sistemas de transporte, de comunicações, de 
energia e de captação de resíduos, de uma maneira ou de outra, necessitam uns dos outros para 
sua continuidade. Além disso, o habitante das cidades é extremamente dependente destes 
serviços que, a princípio, surgiam como mais uma comodidade e, rapidamente, eram incorporados 
na vida dos cidadãos, tornando-se eles ao mesmo tempo, beneficiários e reféns dos seus 
provedores. Nas grandes metrópoles esta característica assume proporções ainda mais notáveis, 
podendo ser percebida na situação caótica quando do eventual colapso de qualquer um destes 
sistemas.  

Dentre estes serviços está a iluminação pública, que visa estender o nosso dia, 
proporcionando-nos condições de trabalho e entretenimento no período noturno. Dos cinco 
sentidos que possuímos, a visão é a que nos traz 80% das informações sobre nosso ambiente 
(segundo Gilberto José Corrêa da Costa, em seu livro Iluminação Econômica, pag. 24). O 
reconhecimento do local, das pessoas, plantas, animais, objetos e obstáculos são também 
dependentes de um fenômeno físico imprescindível: a LUZ. A ausência deste fator nos priva de 
nosso mais importante sentido e, conseqüentemente, de grande parte de nossas capacidades. 

Além destes fatores, a iluminação pública deve ser considerada como sendo um serviço 
essencial e indispensável, que deve ser prestado de forma continuada. A falta deste serviço influi 
diretamente na segurança pública e patrimonial, no trânsito de pedestres e veículos, nas atividades 
econômicas, e no desenvolvimento da sociedade.  

Como o sistema de iluminação pública precisa ter seu funcionamento garantido, faz-se 
necessário a manutenção deste sistema, que deverá ser realizada por empresa especializada e 
capacitada. 

O objetivo deste memorial é apresentar o projeto básico para a contratação desta empresa 
especializada, bem como todas as definições e exigências à prestação dos serviços. 

 

2. DEFINIÇÕES E NORMAS APLICÁVEIS  

Para fins deste memorial, entende-se como manutenção do sistema de iluminação pública o 
conjunto de meios e atividades interdependentes que se combinam e convergem para a obtenção 
da excelência dos serviços. 

Dentre as atividades se destacam a manutenção corretiva e preventiva do sistema de 
iluminação pública. 

Como meios de manutenção, incluem-se as equipes de campo, qualificadas para operar em 
redes elétricas de sistemas de iluminação, energizadas em baixa tensão (atividade de risco em 
área de risco), ou não, equipamentos de elevada qualificação tecnológica, utilizando 
procedimentos padronizados ligados à manutenção do sistema de iluminação pública. 



 

 

   
Por unidade de iluminação pública (IP) entende-se uma luminária ou projetor completo, com 

todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Caso a luminária ou projetor contenham 
mais de uma lâmpada, o número de unidades equivalerá ao número de lâmpadas, sendo isto 
necessário para a compatibilização com os procedimentos adotados pela Concessionária de 
Energia Elétrica, no caso a Celesc Distribuição SA, no faturamento da energia consumida pelo 
sistema. 

As atividades previstas neste memorial estão divididas em dois grupos, quais sejam: 

a) SERVIÇOS EM POSTES ATÉ 9 (NOVE) METROS DE ALTURA 
 

b) SERVIÇOS EM POSTES ACIMA DE 9 (NOVE) METROS DE ALTURA 

A especificação acima significa a execução de serviços propriamente dita em quaisquer 
postes cujas alturas dos equipamentos a serem mantidos estejam instalados em até 9 (nove) 
metros, para o primeiro grupo, e acima de 9 (nove) metros para o segundo grupo. 

Esta divisão se faz necessária em razão da diferença e complexidade dos equipamentos a 
serem utilizados em cada uma das situações, que serão ainda fundamentadas.  

Contempla a execução dos serviços a prestação de mão de obra e o fornecimento de 
materiais, todos de acordo com as especificações e condições a seguir determinadas. 

Aplicam-se a este memorial e a execução do objeto a ser contratado, as prescrições 
normativas da NBR 5101/92 – Iluminação Pública; NBR 13570/96 - Instalações elétricas em locais 
de afluência de público - requisitos específicos; NBR 5460/92 – Sistemas elétricos de potência; 
NBR 15688/12 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus e NBR 5410 
– Instalações elétricas de baixa tensão. 

Aplicam-se ainda as normas e disposições da Concessionária de Energia Elétrica – Celesc 
Distribuição AS, bem como os mandames da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL. 

 

3. SITUAÇÃO ATUAL  

Os municípios consorciados ao CIM-AMAVI participantes deste processo são os seguintes: 

Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona 
Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, 
Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do 
Oeste, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e 
Witmarsum. 
 

O sistema de iluminação pública destes municípios apresenta as seguintes características: 

 Número total de pontos de IP instalados: 27.658 (base: Celesc - Abr/2013). 

 Luminárias: predominantemente abertas sem alojamento para reator. 

 Lâmpadas: predominantemente a vapor de sódio de 70W. 

 Reatores: eletromagnéticos de baixa perda. 

 
 



 

 

 
 

 
Os tipos, potências e quantidades de lâmpadas existentes no município constam da tabela 1, 

a seguir: 

Potência Tipo de Lâmpada Quantidade 

70 Vapor de Sódio 19.206 

80 Vapor de Mercúrio 3.778 

150 Vapor de Sódio 226 

250 Vapor de Sódio 3.797 

400 Vapor de Sódio 651 

TOTAL DE PONTOS 27.658 

Tabela 1: Lista de Pontos de IP (base: Celesc - Abril/2013) 
 

Cerca de 90% das unidades de iluminação pública estão instaladas em ponta de braços, em 
postes da concessionária, e as demais estão instaladas em avenidas, praças, monumentos, 
prédios históricos ou outros logradouros públicos, em postes específicos para iluminação pública. 

Os sistemas de proteção e comando são efetuados por relés fotoelétricos, chaves 
magnéticas de iluminação pública e quadros de proteção e comando. 

Os circuitos das unidades de iluminação não instalados nos postes da concessionária são 
subterrâneos ou embutidos, instalados em eletrodutos. 

 
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública se dará através 
de ações preventivas e corretivas.  

Os serviços serão acionados através do órgão responsável por cada um dos municípios 
consorciados participantes, que irá entregar à contratada, as solicitações de serviços em formulário 
próprio, constando basicamente o endereço do local a ser executado o serviço, o tipo de serviço 
solicitado (lâmpada apagada a noite, acesa durante o dia, poste quebrado, caído ou danificado, 
entre outros). As reclamações dos munícipes serão também encaminhadas às equipes pelo órgão 
municipal, no mesmo formulário.  

A contratada poderá disponibilizar aos municípios um software de gestão de serviços, 
ficando às suas expensas a disponibilização, a implantação e o treinamento do pessoal que irá 
utilizar tal sistema. 

A contratada ficará obrigada a manter todas as informações atualizadas, sejam nos 
formulários de serviços, sejam em software, com o intuito de dar o retorno dos serviços realizados. 

Todos os serviços serão obrigatoriamente acompanhados por um fiscal previamente 
designado, por cada um dos Municípios, e somente serão medidos e pagos após a aprovação 
deste. 

Cada Município deverá emitir um laudo de medição, onde estarão lançados todos os serviços 
realizados e materiais aplicados. Este laudo deverá ser assinado pelo fiscal do Município e pelo 
Engenheiro Responsável da contratada. 

Para fins de execução do objeto, os serviços foram divididos conforme mostrado no quadro 
abaixo: 



 

 

 

 

SERVIÇOS EM POSTES ATÉ 9 (NOVE) 
METROS DE ALTURA  

SERVIÇOS EM POSTES ACIMA DE 9 (NOVE) 
METROS DE ALTURA 

S1 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - 
EM POSTES ATÉ 9m 

 S5 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - 
EM POSTES ACIMA DE 9m 

 

S2 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE 
IP - EM POSTES ATÉ 9m 

 S6 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE 
IP - EM POSTES ACIMA DE 9m 

 

S3 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES 
ATÉ 9m 

 S7 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES 
ACIMA DE 9m 

 

S4 

SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA 
DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU 
CONSERTO DE EMENDA OU 
CONECTOR - EM POSTES ATÉ 9m 

 S8 

SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA 
DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU 
CONSERTO DE EMENDA OU 
CONECTOR - EM POSTES ACIMA DE 9m 

 

 Quadro 1: Divisão dos Serviços 

 

Os serviços de manutenção correspondem a todas as atividades de inspeção, substituição e 
reparos em equipamentos, acessórios e redes elétricas, incluindo o fornecimento e aplicação dos 
materiais necessários para assegurar o seu funcionamento normal. 

Cada um dos serviços acima especificado corresponde à seguinte rotina de trabalho: 

S1 e S5 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - EM POSTES 
ATÉ 9m e ACIMA DE 9m 

 

O serviço de substituição de lâmpada ou relê fotoelétrico corresponde não apenas na troca 
destes componentes propriamente ditos, mas no procedimento completo de manutenção que 
compreende desde o acionamento do ponto (relê individual ou chave de comando em grupo) 
através do impedimento da incidência de luz sobre o “acionador”, sua verificação, teste, até a 
substituição do componente.  O serviço será pago mediante a real e comprovada necessidade 
de troca do componente. Se for necessária a substituição de mais de um componente 
(lâmpada/relê), será efetivamente pago a substituição de cada um destes. 
 

 

S2 e S6 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE IP - EM 
POSTES ATÉ 9m e ACIMA DE 9m 

 

O serviço de substituição de reator, ou de base para relê, ou de chave de comando em grupo 
corresponde não apenas na troca destes componentes propriamente ditos, mas no 
procedimento completo de manutenção que compreende desde o acionamento do ponto (relê 
individual ou chave de comando em grupo) através do impedimento da incidência de luz sobre 
o “acionador”, verificação do estado da lâmpada, verificação do estado do relê, verificação do 
estado de funcionamento do componente (reator/base/chave), até a sua substituição. O serviço 
será pago mediante a real e comprovada necessidade de troca do componente. Se for 
necessária a substituição de mais de um componente (reator/base/chave), será efetivamente 
pago a substituição de cada um destes. 
 

 

 



 

 

 

 

S3 e S7 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES ATÉ 9m e 
ACIMA DE 9m 

 

O serviço de substituição de luminária ou de braço de iluminação pública corresponde não 
apenas na troca destes componentes propriamente ditos, mas no procedimento completo de 
substituição dos componentes em geral, que compreende os seguintes serviços: 
– Troca da luminária: desconexão elétrica dos componentes, desmontagem de todo o conjunto 
de IP (inclusive do braço), retirada da fiação existente, substituição da luminária no braço (e 
seus componentes internos), instalação do braço com a luminária no poste, conexão elétrica 
dos componentes, acionamento do ponto (relê individual ou chave de comando em grupo) 
através do impedimento da incidência de luz sobre o “acionador”, verificação do estado do relê, 
verificação do estado de funcionamento dos demais componentes (reator/base/chave). 
– Troca do braço: desconexão elétrica dos componentes, desmontagem de todo o conjunto de 
IP (inclusive da luminária), retirada da fiação existente, retirada da luminária do braço e 
reinstalação em novo braço, instalação do novo braço com a luminária no poste, verificação 
das cintas metálicas, substituindo-as quando necessário, conexão elétrica dos componentes, 
acionamento do ponto (relê individual ou chave de comando em grupo) através do 
impedimento da incidência de luz sobre o “acionador”, verificação do estado do relê, 
verificação do estado de funcionamento dos demais componentes (reator/base/chave). O 
serviço será pago mediante a real e comprovada necessidade de troca do componente. Se for 
necessária a substituição de mais de um componente (luminária/braço), será efetivamente 
pago a substituição de cada um destes. 

 

 

S4 e S8 
SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU 
CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM POSTES ATÉ 9m e ACIMA DE 9m 

 

O serviço de conserto ou de limpeza de luminária ou de substituição ou conserto de emenda 
ou conector corresponde aos seguintes serviços: 
– Conserto ou limpeza de luminária: consiste na desmontagem da luminária para realização de 
limpeza no refletor e no difusor, no conserto da fiação ou emendas internas e na troca de 
bocal.  
– Substituição ou conserto de emenda ou conector: consiste na substituição ou no conserto de 
emendas e conectores em geral, sejam na fiação de conexão com a rede de alimentação, seja 
na ligação de componentes.  
– Retirada de materiais estranhos ao sistema de iluminação pública, como por exemplo, galhos 
de árvores, vegetação, objetos indevidos, entre outros. 
– Substituição de parafusos, porcas e demais acessórios de fixação mecânica dos pontos de 
iluminação pública. 
– Substituição ou conserto de cabos elétricos de controle de iluminação pública em um vão 
(espaço entre dois postes). 
Após a execução dos serviços acima descritos, deverá ser realizado o procedimento de 
acionamento do ponto (relê individual ou chave de comando em grupo) através do 
impedimento da incidência de luz sobre o “acionador” e verificação do estado dos 
componentes. O serviço será pago mediante a real e comprovada necessidade de realização 
do serviço. Se for necessária a realização de mais de um serviço (elencados anteriormente), 
será efetivamente pago a realização de cada um deles. 

 

 



 

 

Como exemplo de aplicação do quadro acima, imaginemos a seguinte situação hipotética: 

A contratada é acionada para atendimento de um ponto apagado. Esta inicia o procedimento 
do serviço S1, impedindo a incidência de luz sobre o “acionador” do relê, verificando seu 
funcionamento. Realiza a troca da lâmpada e faz o respectivo teste. Ao constatar que o ponto 
ainda não acendeu, procede a troca do relê fotoelétrico, impedindo novamente a incidência de luz 
sobre o “acionador” e voltando a instalar a lâmpada antiga para constatar seu funcionamento. Se 
esta não estiver funcionando, procederá a troca da lâmpada novamente. Após toda a rotina de 
teste e substituição efetiva ou não do componente, será realizada a anotação do serviço, sendo 
neste caso, pagos os dois serviços: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E SUBSTIRUIÇÃO DE RELÊ. 

Preventivamente, para reduzir a perda de rendimento das luminárias, cada Município poderá 
determinar a limpeza da luminária, recomendando-se a periodicidade de dois anos, sempre 
solicitada em formulário apropriado e com programação prévia. 

A manutenção corretiva será feita em função das requisições entregues pelo fiscal de cada 
Município, de acordo com os problemas encontrados no parque de iluminação, ou para atender 
situações que envolvam questões de segurança e exijam atendimento imediato. 

A contratada deverá observar as condições mecânicas das unidades de IP, inclusive soldas, 
junções e outras, comunicando ao Município quando estas apresentarem algum tipo de problema. 

Quando da substituição de pontos de iluminação pública por outro tipo ou potência, a 
contratada deverá elaborar um croqui, informando o endereço completo do ponto de IP, com a 
indicação do número do FU mais próximo (código utilizado pela Celesc para identificar alguns de 
seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a nova situação do ponto 
de IP. 

Os valores máximos previstos para os serviços acima descritos constam da Planilha 
Orçamentária de Mão de Obra.  

 

5. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários a manutenção do parque de iluminação pública dos 
municípios consorciados ao CIM-AMAVI, serão fornecidos pela contratada, e serão pagos 
mediante comprovada aplicação dos mesmos e aprovação do fiscal de cada um dos Municípios. 

Os materiais deverão obedecer às descrições da tabela abaixo e quando pertinente, deverão 
possuir Certificado de Homologação do Produto ou Certificado de Ensaios de Material emitido pela 
Celesc Distribuição SA.  

 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID 

1 
Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à 
temperatura de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que 
suporte no mínimo a corrente de 10A. 

PÇ 

2 
Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois 
apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 10A; de 
acordo com as NBR5033/NBR5112. 

PÇ 

3 
Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos em latão ou cobre niquelado com dois 
apertos de fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v corrente máxima 15A; de 
acordo com as NBR5033/NBR5112. 

PÇ 



 

 

4 
Braço para iluminação pública - 1metro - reto galvanizado por imersão a quente com camada 
de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada Diâmetro tubo Ø 
25,4mm espessura da chapa # 1,90mm. 

PÇ 

5 

Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras 
de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da 
chapa # 3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir 
furo para dois parafusos 16, mm. 

PÇ 

6 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²). 
Cobertura PVC, isolamento 750V. 

M 

7 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²). 
Cobertura PVC, isolamento 750V. 

M 

8 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²). 
Cobertura PVC, isolamento 750V. 

M 

9 
Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²). 
Cobertura PVC, isolamento 750V. 

M 

10 

Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada 
embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF 
(normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. 
Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção 
através de disjuntor  de 1x50 Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de 12 meses. 

PÇ 

11 

Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada 
embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF 
(normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. 
Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção 
através de disjuntor  de 2x30 Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de 12 meses. 

PÇ 

12 
Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa 
16x070mm aço zincado a fogo. 

PÇ 

13 
Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 
16x070mm aço zincado a fogo. Comprovar Homologação na CELESC. 

PÇ 

14 
Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa 
16x070mm aço zincado a fogo. 

PÇ 

15 
Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em 
material polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², 
contatos em cobre estanhado. 

PÇ 

16 Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta. PÇ 

17 Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja. PÇ 

18 Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza. PÇ 

19 Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde. PÇ 

20 
Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, 
vermelho. 

PÇ 

21 Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;  espessura 0,76mm. PÇ 

22 
Fita Isolante, 19 mm x 20 m, espessura de 0,18mm, composto de filme de PVC, auto 
extinguível à chama (antichama), com adesivo sensível à pressão, para isolamento de fios e 
cabos até 750V, atendendo aos requisitos na norma NM 60454-3-1 da ABNT. 

PÇ 

24 

Lâmpada Vapor de Sódio 70 W, bulbo Ovoide, Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 
Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
28000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (86lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ 



 

 

25 

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide, Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 
Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
28000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (100lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ 

26 

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular, Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 
Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
32000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (132lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ 

27 

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular, Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 
Lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 
32000 h ou maior, temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa (139lm/W) ou maior. Selo 
PROCEL Garantia: 12 meses. 

PÇ 

28 

Luminária pública em alumínio anodizado interior e  exterior, para uso externo, potencia 
070/150W fechada com policarbonato, com soquete E-27, fecho em aço inoxidável que 
permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000mm x 
Ø25,4mm. 

PÇ 

29 

Luminária pública em alumínio anodizado interior e exterior, para uso externo, potencia 
250/400 w fechada com policarbonato, com soquete E-40, fecho em aço inoxidável que 
permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000 mm x 
Ø49, 0 mm. 

PÇ 

30 Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a fogo. PÇ 

31 Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. PÇ 

32 Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. PÇ 

33 Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo. PÇ 

34 Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. PÇ 

36 

Reator vapor de Sódio 70 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e 
capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 
anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 
de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO 

PÇ 

37 

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e 
capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 
anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 
de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

PÇ 

38 

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e 
capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 
anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 
de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

PÇ 

39 

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e 
capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a  0,94 - garantia mínima exigida de 
5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 
de 02/05/2011 -  Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. 

PÇ 

40 

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de 
cumutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por 
zero. A durabilidade do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter 
garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 

Tabela 2: Lista de Materiais de IP 
 
Os materiais serão aplicados de acordo com a execução de cada um dos serviços 

anteriormente listados e somente serão aceitos após a aprovação pelo fiscal de cada Município. 



 

 

Somente serão aceitos materiais que possuírem homologação na Celesc Distribuição SA, 
cujo Certificado de Homologação do Produto ou Certificado de Ensaios de Material estejam 
vigentes. Para os materiais que não possuírem homologação junto à Celesc Distribuição SA, 
somente serão aceitos materiais que atendam as especificações acima dispostas. 

Esta exigência serve exclusivamente para que os materiais possuam o mesmo padrão de 
qualidade adotado pela Concessionária, visto que esta possui laboratórios e equipes 
especializadas para análise e homologação de produtos. 

A empresa licitante deverá apresentar na proposta de preços a MARCA e o MODELO de 
cada um dos produtos ofertados.  

Os produtos que possuírem homologação na Celesc Distribuição SA serão conferidos pela 
Comissão de Licitação, que inabilitará a licitante que apresentar qualquer produto em divergência 
ao “ROL” indicado pela Concessionária.  

 

Conforme orientação do Plano Nacional de Eficiência Energética, disponível em 
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/PlanoNacEfiEnergetica.pdf, as lâmpadas de vapor 
de mercúrio serão substituídas por lâmpadas de vapor de sódio, conforme indicação do Quadro 7 
do documento (pág. 105). Assim, sempre que houver a necessidade de manutenção de um ponto 
de iluminação com lâmpada vapor de mercúrio, este será substituído por equipamentos a vapor de 
sódio (lâmpada e reator). 

Quando da substituição de pontos de iluminação pública por outro tipo ou potência, a 
contratada deverá elaborar um croqui, informando o endereço completo do ponto de iluminação 
pública, com a indicação do número do FU mais próximo (código utilizado pela Celesc para 
identificar alguns de seus componentes – transformadores/chaves fusíveis), a situação atual e a 
nova situação do ponto. 

A contratada deverá manter o parque de iluminação pública sempre atualizado, informando 
ao Município e à Concessionária de Energia Elétrica as alterações realizadas. 

Os materiais retirados da rede de iluminação pública dos Municípios, considerados 
inservíveis, deverão ser descartados pela contratada, assim como o descarte final apropriado das 
lâmpadas, de acordo com as determinações do órgão ambiental competente, devendo ser 
considerado no custo dos materiais este serviço.  

Já os materiais considerados em bom estado, e que possam ser reutilizados no parque de 
iluminação pública, deverão ser transportados, devendo também estar previstos os custos de 
transportes até um local indicado por eles, dentro dos limites de cada Município. 

Reafirmando, os materiais somente serão medidos e pagos após a aprovação pelo fiscal de 
cada um dos Municípios. 

Os quantitativos e valores máximos previstos para os materiais acima descritos constam da 
Planilha Orçamentária de Materiais, ANEXO II. 

Os quantitativos e valores máximos de materiais previstos por Município estão nos anexos   
II-1 a II-26. 

 



 

 

6. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 

Para atendimento das demandas dos Municípios, segundo a previsão de atendimentos 
globais, está prevista a seguinte composição: 

 
6.1) ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A contratada deverá manter um escritório centralizado na região da AMAVI. Este escritório 
servirá de apoio às equipes operacionais, e farão todos os controles, tanto de materiais aplicados 
quanto de serviços realizados. Este escritório deverá ser totalmente equipado para realização dos 
serviços administrativos e de suporte.  

Neste mesmo local deverá ser instalado um almoxarifado central, onde a contratada poderá 
armazenar os materiais a serem empregados no parque de iluminação. 

O escritório deverá servir como estacionamento dos veículos e abrigar os equipamentos 
utilizados na execução dos serviços. 

A contratada deverá permitir o acesso a este local aos fiscais dos Municípios, devendo estes 
programarem com antecedência sua visita e ou inspeção. 

A equipe que comporá a estrutura administrativa será assim composta: 

Um (1) Engenheiro Eletricista, responsável técnico, com registro no CREA-SC; 

Um (1) Gerente Administrativo, com experiência comprovada em rotinas administrativas; 

Um (1) Supervisor Operacional, com experiência em manutenção de iluminação pública, com 

habilitação para conduzir veículos acima de 3,5 ton; 

Um (1) Técnico em Segurança do Trabalho, com registro no CREA-SC; 

Um (1) Almoxarife, com experiência comprovada; 

Um (1) veículo leve, tipo pickup, em bom estado, para uso da equipe administrativa. 

A contratada deverá identificar este veículo através de adesivos, nas laterais e na parte 
traseira, contendo os seguintes dizeres: 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CONSÓRCIO CIM-AMAVI 
 

Os custos da estrutura administrativa estão contemplados nos valores dos serviços, e estão 
demonstrados na planilha orçamentária de mão de obra, anexo I – 1. 

 

6.2) ESTRUTURA OPERACIONAL PARA SERVIÇOS EM ALTURAS ATÉ 9m  

A estrutura operacional para serviços em alturas até 9m será composta pelo seguinte: 

Dois (2) profissionais eletricistas, com experiência comprovada em manutenção de 

iluminação pública, com habilitação para conduzir veículos acima de 3,5 ton, com cursos de 

NR-35, NR-10 e NR-10 SEP; 

Uma (1) camionete tipo pick-up com carga mínima de 750 Kg, equipada com escada giratória 
ou cesto elevatório hidráulico, com alcance mínimo de 9,0m de altura em relação ao solo, 
caixa ou armário para acondicionamento de materiais e ferramentas e deverá atender a 
legislação dos órgãos controladores de trânsito. 



 

 

A contratada deverá identificar este veículo através de adesivos, nas laterais e na parte 
traseira, contendo os seguintes dizeres: 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CONSÓRCIO CIM-AMAVI 
 

A equipe deverá dispor das seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual: 

DESCRIÇÃO 
QUANT TOTAL 

NA EQUIPE 

Capacete aba total classe B     2 

Cinto de segurança para eletricista 4 pontos  
 

2 

Talabarte de segurança regulavel de corda 
 

2 

Travaqueda para corda 12 mm 
  

2 

Corda de linha de vida 12mm (25 metros) 
 

2 

Mosquetão ova dupla trava normatizado 
 

6 

Fita de ancoragem para transposição/amaração escada manual 2 

Luva de borracha 1.000V classe 0 
 

2 

Luva de cobertura para luvas de borracha 
 

2 

Luva de vaqueta 
  

2 

Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha 2 

Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos 4 

Sapato de segurança padronizado eletricista 
 

4 

Oculos de segurança para uso externo 
 

2 

Camiseta algodão padrão uniforme contratada 
 

6 

Canivete para eletricista com bainha 
 

2 

Chave de fenda neon (chave teste) para 500V 
 

2 

Chave ajustavél 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 2 

Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V 
 

2 

Alicate universal 8" com isolação 1.000V 
 

2 

Escala métrica de madeira com 1 metro 
 

2 

Chave fenda 5/16X8" com haste isolada 
 

2 

Chave fenda 1/4X6" com haste isolada 
 

2 

Chave fenda 3/16X5" com haste isolada 
 

2 

Chave fenda 1/8X4" com haste isolada 
 

2 

Chave philips 1/4X6" com haste isolada 
 

2 

Chave philips 3/16X4" com haste isolada 
 

2 

Chave philips 1/8X4" com haste isolada 
 

2 

Escova de aço 
  

2 

Lima Mursa Chata 12" 
  

2 

Lima Bastarda Chata 12" 
  

2 

Lima redonda 12"     2 

Tabela 3: Lista de ferram. e equipam. uso individual – equipe até 9m 
 

 
 

 
 



 

 

 
A equipe deverá dispor ainda das seguintes ferramentas e equipamentos de uso coletivo: 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Cone 70 cm de altura de borracha   5 

Bisnaga de protetor solar 100 ml 
 

1 

Talco industrial para luvas de borracha 100 gr 
 

1 

Bandeirola para sinalização cones 
 

5 

Fita de sinalização (50m) 
  

1 

Caixa de medicamentos e primeiros socorros 
 

1 

Placa "Homens trabalhando" 
  

2 

Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" 2 

Alicate volt-amperímetro 
  

1 

Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm 
 

1 

Trena de fibra de 50m 
  

1 

Arco de serra ajustável 
  

1 

Caixa metálica ou couro para ferramentas 
 

1 

Lâmina de serra para ferro 
  

3 

Escada madeira 4,20 M fechada 7,20 M aberta  
 

1 

Bandeirola para escada 
  

1 

Alicate de pressão 10" 
  

1 

Farolete 12V - 20 m de cabo 
  

1 

Lanterna grande com bateria recarregável 
 

1 

Balde de lona com 12 m de corda de içamento 
 

1 

Fação para poda com bainha 
  

1 

Serrote carpinteiro cabo madeira 20" 
 

1 

Marreta leve 500 gr 
  

1 

Martelo unha 
   

1 

Talhadeira 200mm 
  

1 

Furadeira impacto profissional/industrial 900W 
 

1 

Extenção de cabo elétrica cabo PP 20 metros 
 

1 

Jogo de brocas aço rápido 
  

1 

Jogo de brocas concreto videa 
  

1 

Jogo de brocas madeira     1 

Tabela 4: Lista de ferram. e equipam. uso coletivo – equipe até 9m  
 

Os custos da equipe operacional para serviços em alturas até 9m estão contemplados nos 
valores dos serviços, e estão demonstrados na planilha orçamentária de mão de obra, anexo I – 2. 

 

6.3) ESTRUTURA OPERACIONAL PARA SERVIÇOS EM ALTURAS ACIMA DE 9m  

A estrutura operacional para serviços em alturas acima de 9m será composta pelo seguinte: 

Um (1) profissional eletricista, com experiência comprovada em manutenção de iluminação 
pública, com habilitação para conduzir veículos acima de 3,5 ton, com cursos de NR-35, NR-
10 e NR-10 SEP; 

Um (1) profissional motorista/operador de guindaste, com experiência, com habilitação para 
conduzir veículos acima de 3,5 ton, com cursos de NR-35, NR-10 e NR-10 SEP; 



 

 

Um (1) caminhão 3/4, 4x2, cabine simples, dotado de carroceria com caixa ou baú para 
acondicionamento de materiais e ferramentas, equipado com guindaste hidráulico com cesto para 
elevação de pessoas com alcance mínimo de 20 metros, dotado de válvulas de segurança e 
sistema de emergência para descida manual do conjunto em contingência que exijam tal operação. 

A contratada deverá identificar este veículo através de adesivos, nas laterais e na parte 
traseira, contendo os seguintes dizeres: 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CONSÓRCIO CIM-AMAVI 

 
A equipe deverá dispor das seguintes ferramentas e equipamentos de uso individual: 

DESCRIÇÃO 
QUANT TOTAL 

NA EQUIPE 

Capacete aba total classe B     2 

Cinto de segurança para eletricista 4 pontos  
 

1 

Luva de borracha 1.000V classe 0 
 

1 

Luva de cobertura para luvas de borracha 
 

1 

Luva de vaqueta 
  

1 

Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha 1 

Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos 2 

Sapato de segurança padronizado eletricista 
 

2 

Oculos de segurança para uso externo 
 

1 

Camiseta algodão padrão uniforme contratada 
 

4 

Canivete para eletricista com bainha 
 

1 

Chave de fenda neon (chave teste) para 500V 
 

1 

Chave ajustavél 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 1 

Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V 
 

1 

Alicate universal 8" com isolação 1.000V 
 

1 

Escala métrica de madeira com 1 metro 
 

1 

Chave fenda 5/16X8" com haste isolada 
 

1 

Chave fenda 1/4X6" com haste isolada 
 

1 

Chave fenda 3/16X5" com haste isolada 
 

1 

Chave fenda 1/8X4" com haste isolada 
 

1 

Chave philips 1/4X6" com haste isolada 
 

1 

Chave philips 3/16X4" com haste isolada 
 

1 

Chave philips 1/8X4" com haste isolada 
 

1 

Escova de aço 
  

1 

Lima Mursa Chata 12" 
  

1 

Lima Bastarda Chata 12" 
  

1 

Lima redonda 12"     1 

Tabela 5: Lista de ferram. e equipam. uso individual – equipe acima 9m  
 

A equipe deverá dispor ainda das seguintes ferramentas e equipamentos de uso coletivo: 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Cone 70 cm de altura de borracha   5 

Bisnaga de protetor solar 100 ml 
 

1 



 

 

Talco industrial para luvas de borracha 100 gr 
 

1 

Bandeirola para sinalização cones 
 

5 

Fita de sinalização (50m) 
  

1 

Caixa de medicamentos e primeiros socorros 
 

1 

Placa "Homens trabalhando" 
  

2 

Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" 2 

Alicate volt-amperímetro 
  

1 

Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm 
 

1 

Trena de fibra de 50m 
  

1 

Arco de serra ajustável 
  

1 

Caixa metálica ou couro para ferramentas 
 

1 

Lâmina de serra para ferro 
  

3 

Bandeirola para escada 
  

1 

Alicate de pressão 10" 
  

1 

Farolete 12V - 20 m de cabo 
  

1 

Lanterna grande com bateria recarregável 
 

1 

Balde de lona com 12 m de corda de içamento 
 

1 

Fação para poda com bainha 
  

1 

Serrote carpinteiro cabo madeira 20" 
 

1 

Marreta leve 500 gr 
  

1 

Martelo unha 
   

1 

Talhadeira 200mm 
  

1 

Furadeira impacto profissional/industrial 900W 
 

1 

Extenção de cabo elétrica cabo PP 20 metros 
 

1 

Jogo de brocas aço rápido 
  

1 

Jogo de brocas concreto videa 
  

1 

Jogo de brocas madeira     1 

Tabela 6: Lista de ferram. e equipam. uso coletivo – equipe acima 9m  
 

Os custos da equipe operacional para serviços em alturas até 9m estão contemplados nos 
valores dos serviços, e estão demonstrados na planilha orçamentária de mão de obra, anexo I – 3. 

A quantidade de equipes necessária ao atendimento das demandas dos Municípios 
consorciados ao CIM-AMAVI está expressa no anexo I-4, e demonstrada a seguir: 

QUANTIDADE DE EQUIPES ATÉ 9m 
  

      
  

Número de pontos do parque de iluminação da AMAVI 
 

27.658 pontos 
  

      
  

Taxa de falhas médias por mês do sistema em pontos até 9m 4,20%   
  

      
  

Total de atendimentos necessários por mês 
 

1162 atendimentos 
  

      
  

Total de dias trabalhados no mês 
  

18 dias 
  

      
  

Total de atendimentos por dia trabalhado 
  

65 pontos  
  

      
  

Capacidade de atendimentos de uma equipe 
 

24 atendimentos 
  

      
  

Total de equipes até 9m necessárias 
   

3 equipes 
                

 



 

 

QUANTIDADE DE EQUIPES ACIMA 9m 
  

      
  

Número de pontos do parque de iluminação da AMAVI 
 

27.658 pontos 
  

      
  

Taxa de falhas médias por mês do sistema em pontos até 9m 1,10%   
  

      
  

Total de atendimentos necessários por mês 
 

304 atendimentos 
  

      
  

Total de dias trabalhados no mês 
  

18 dias 
  

      
  

Total de atendimentos por dia trabalhado 
  

17 pontos  
  

      
  

Capacidade de atendimentos de uma equipe 
 

24 atendimentos 
  

      
  

Total de equipes até 9m necessárias 
   

1 equipes 
                

 

NÚMERO TOTAL DE EQUIPES       4 equipes 

Tabela 7: Quantidade de equipes necessárias  
 

 

O número de dias trabalhos está expresso no anexo I-5 e demonstrado a seguir: 

NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS 

  
       

  

Dias uteis no mês 22 dias 

  
       

  

Dias do mês de manutenção corretiva e preventiva veículo 1 dias 

  
       

  

Dias do mês com chuva que impossibilitam a realização dos serviços 2 dias 

  
       

  

Dias do mês com falta imprevista de funcionários 1 dias 

  
       

  

Total de dias efetivos de realização dos trabalhos em campo. 18 dias 

Tabela 8: Determinação de dias trabalhados  
  

 

 

7. CÁLCULO DOS VALORES DOS SERVIÇOS 

A base de cálculo dos valores dos serviços será demonstrada a seguir, e seguem uma 
metodologia que engloba todos os custos e valores. 

A estrutura administrativa está considerada no custo dos serviços e seus valores estão 
proporcionalmente divididos em cada serviço conforme o número de equipes. O rateio desta 
estrutura está expresso no anexo I-6 e demonstrado na tabela a seguir: 

 
 

 
 

 



 

 

RATEIO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
  

              
  

  Total de equipes necessárias até 9m 
    

3 
 

equipes   

  Total de equipes necessárias acima 9m 
    

1 
 

equipes   

  Valor total da estrutura do escritório 
    

 R$        27.905,48    

  
              

  

  A= CEOATE9m X NEATE9m 
       

  

  B= CEOAC9m X NEAC9m 
 

      
  

  
 

      
 

      
  

  A= 15.133,71 X 3 = 45.401,14 
     

  

  B= 16.950,95 X 1 = 16.950,95 
     

  

  
 

    
TOTAL = 62.351,95 

     
  

  
              

  

  

CRATE9m=  
CEE X A 

   CRAC9m=  
CEE X B 

 
  

  
 

total   
   

total     

  NEATE9m 
  

NEAC9m   

  
              

  

  

CRATE9m= 

27.905,48 X 45.401,14 
  CRAC9m= 

27.905,48 X 16.950,95   

           62.351,95   
  

  62.351,95     

  3 
  

1   

  
 

       
 

     
  

  CRATE9m=  R$                  6.773,06  
  

CRAC9m=  R$                  7.586,30    

  
              

  

  Onde: 
             

  

  CEOATE9m= Custo Estrutura Operacional até 9m 
     

  

  CEOAC9m= Custo Estrutura Operacional acima 9m 
     

  

  NEATE9m= Número de equipes até 9m 
       

  

  NEAC9m= Número de equipes acima 9m 
       

  

 
CEE= Custo da Estrutura Administrativa 

        CRATE9m= Custo do Rateio para equipes até 9m 
     

  

  CRAC9m= Custo do Rateio para equipes acima 9m 
     

  

                                           

Tabela 9: Rateio dos valores da estrutura administrativa  
 

Os custos da estrutura administrativa, agora proporcionalmente divididos para as equipes até 
9m e acima de 9m, comporão os valores para cada serviço.  

Os cálculos dos valores unitários dos serviços estão demonstrados nos anexos I-7 e I-8, 
sendo, respectivamente, serviços em alturas até 9m e serviços em altura acima de 9m, conforme 
pode-se observar a seguir: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

CÁLCULO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS ATÉ 9m 

Item Descrição dos serviços Pesos 1-10 
 

  

1 Serviço de substituição de lâmpadas ou fotocélulas 
 

2,0 => X 

2 Serviço de substiuição de reator ou chaves ou base 
 

7,0 => Y 

3 Serviço de substituição de braços ou luminárias 
 

10,0 => Z 

4 Serviço de conserto ou limpeza de luminária ou substituição  5,0 => W 

  ou conserto de emenda ou conector 

    
  

Custo mensal da equipe para serviços em poste até 9m (incluido estr. escr.) R$ 21.906,77  
 

CTm 

Estimativa de dias trabalhados no mês 
  

18 
 

  

Custo diario da equipe para realizar serviços até 9m 
  

R$ 1.217,04  => CTd 

Número de atendimentos por dia trabalhado = 24 Atendimentos   

Serviços estimados por dia de trabalho com base nos atendimentos 
 

  

  
 

X = 20 => 83,3% 
  

  

  
 

Y = 5 => 20,8% 
  

  

  
 

Z = 1 => 4,2% 
  

  

  
 

W = 5 => 20,8% 
  

  

  Elaboração da equação do custo dos serviços X, Y, Z e W 
 

  

  
  

Z = 2.W 
   

  

  
  

Z = 5.X 
   

  

  
  

Y = 3,5.X 
   

  

  
  

X = Y/3,5 
   

  

  
 

Variavel 
 

Equivalente coef. Algébrico 
  

  

  
 

X = 2.W/5 0,4 W 
  

  

  
 

Y  =  7.W/5 1,4 W 
  

  

  
 

Z = 2.W 2,0 W 
  

  

Assim o custo mensal da equipe (CTd) será igual a equação abaixo 
 

  

  20.X +  5.Y + Z + 5.W 
 

  

  8 
 

7 
 

2,0 
 

5 
 

  

  Resolvendo a equação teremos: 
    

  

  
 

CTd = 22,0 W 
   

  

  
 

R$ 1.217,04  = 22,0 W 
   

  

  S1 X = R$ 22,13  
    

  

  S2 Y = R$ 77,45  
    

  

  S3 Z = R$ 110,64  
    

  

  S4 W = R$ 55,32  
    

  

                    
Tabela 10: Cálculo dos valores unitários dos serviços até 9m 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

CÁLCULO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS ACIMA DE 9m 

Item Descrição dos serviços Pesos 1-10 
 

  

S5 Serviço de substituição de lâmpadas ou fotocélulas 
 

2,0 => X 

S6 Serviço de substituição de reator ou chaves ou base 
 

7,0 => Y 

S7 Serviço de substituição de braços ou luminárias 
  

10,0 => Z 

S8 Serviço de cons. ou limp. Lum. ou subst. ou cons emenda ou conector 5,0 => W 

Custo mensal da equipe para serviços em poste acima de 9m (incluído estr. escr.) R$ 24.537,10  
 

CTm 

Estimativa de dias trabalhados no mês 
   

18 
 

  

Custo diário da equipe para realizar serviços acima de 9m 
  

R$ 1.363,17  => CTd 

Número de atendimentos por dia trabalhado = 24 Atendimentos 
 

  

Serviços estimados por dia de trabalho com base nos atendimentos 
 

  

  
 

X = 20 => 83,3% 
  

  

  
 

Y = 5 => 20,8% 
  

  

  
 

Z = 1 => 4,2% 
  

  

  
 

W = 5 => 20,8% 
  

  

  Elaboração da equação do custo dos serviços X, Y, Z e W 
 

  

  
  

Z = 2.W 
   

  

  
  

Z = 5.X 
   

  

  
  

Y = 3,5.X 
   

  

  
  

X = Y/3,5 
   

  

  
 

Variavel 
 

Equivalente Coef. Algébrico 
  

  

  
 

X = 2.W/5 0,4 W 
  

  

  
 

Y  =  7.W/5 1,4 W 
  

  

  
 

Z = 2.W 2,0 W 
  

  

Assim o custo mensal da equipe (CTd) será igual a equação abaixo 
 

  

  20.X +  5.Y + Z + 5.W 
 

  

  8 
 

7 
 

2,0 
 

5 
 

  

  Resolvendo a equação teremos: 
    

  

  
 

                           CTd = 22,0 W 
   

  

  
 

R$ 1.367,17 = 22,0 W 
   

  

  S5 X = R$ 24,78  
    

  

  S6 Y = R$ 86,75  
    

  

  S7 Z = R$ 123,92  
    

  

  S8 W = R$ 61,96  
    

  

                    

Tabela 11: Cálculo dos valores unitários dos serviços acima de 9m 
 

Os valores calculados passam a compor a planilha orçamentária de mão de obra, de acordo 
com cada tipo de serviço, especificados no anexo I. 

Estão contemplados nestes valores, conforme já demonstrado, todos os custos, encargos e 
tributos de qualquer espécie, benefícios e despesas indiretas, custos com deslocamento e 
transporte de pessoas e materiais, sejam eles administrativos ou operacionais. 

Cada um dos Municípios designará um fiscal devidamente capacitado, que acompanhará os 
serviços e fará a medição e autorização de pagamento dos serviços e materiais aplicados. 



 

 

Nenhum serviço realizado sem a devida autorização do fiscal será remunerado, salvo 
autorização prévia e expressa do Município, que por fim, tornar-se-á a autorização propriamente 
dita. 

A contratada deverá disponibilizar um canal de comunicação, via telefone, para que a 
fiscalização de cada Município possa entrar em contato para dirimir dúvidas, entre outros. 

Sempre que necessário, a fiscalização poderá solicitar o acompanhamento do engenheiro, 
supervisor e/ou técnico de segurança em determinadas situações que julgar necessária. 

 

8. CONTROLE DE QUALIDADE 
 

A contratada deverá GARANTIR a qualidade dos serviços prestados sob pena de multa, 
obedecendo aos prazos abaixo: 

 5 (cinco) dias a partir do recebimento da solicitação, em situações normais (lâmpada 
apagada, acesa durante o dia e outros); 

 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da solicitação, em situações emergenciais 
(postes caídos, curto circuitos, ou situações que ofereçam risco às pessoas ou ao 
sistema de IP). 

A contratada deverá apresentar um registro de todos os serviços de manutenção, em 
formulário padrão, a ser elaborado por esta, e em meio eletrônico. O período para entrega dos 
relatórios será mensal, e deverá conter as mesmas informações constantes dos laudos de 
medição emitidos pelo fiscal do contrato, para cada um dos Municípios.  

 

9. FISCALIZAÇÃO 
 

Fica a cargo de cada um dos Municípios consorciados ao CIM-AMAVI, definir os critérios de 
fiscalização da contratada, devendo esta permitir tais atividades, facilitando o acesso às suas 
dependências, veículos e pessoal. 

A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem ou isentam a responsabilidade 
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne ao objeto contratado e as suas 
conseqüências e implicações. 

Os Municípios poderão rejeitar os serviços executados pela contratada, em todo ou em parte, 
em função de inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus 
para o Município. Esta rejeição será devidamente fundamentada e apresentada à contratada no 
ato da execução dos serviços, ou após a execução destes em casos de ocorrência posterior de 
defeitos na execução ou no material aplicado. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A contratada obriga-se a comunicar ao respectivo Município, todas as circunstâncias ou 
ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitam a correta execução dos 
serviços. 



 

 

A contratada fica obrigada a cumprir a todas as exigências normativas e legais pertinentes à 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos eventuais danos 
decorrentes da realização incorreta dos referidos trabalhos. 

A contratada é obrigada a zelar pelo Patrimônio Municipal, objeto do presente memorial, 
assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais danos causados 
pelos seus funcionários. 

A contratada obriga-se ainda a executar toda a movimentação necessária de equipamentos e 
materiais, inclusive os materiais retirados, e manter atualizada toda a documentação do sistema de 
IP, devendo comunicar por escrito as eventuais alterações que vierem a ocorrer. 

Fornecer e obrigar o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva a seus 
empregados e aplicar a legislação referente à segurança, medicina e higiene no trabalho. 

A contratada deverá efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-
SC, imediatamente após a assinatura do Contrato e da Ordem de Serviço. 

Caberá à contratada comunicar e obter a anuência da fiscalização, quando houver 
necessidade de interação com outros órgãos públicos ou concessionários de serviços públicos 
como Celesc Distribuição SA, Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Rodoviária 
Federal e Estadual, concessionárias de telefonia e TV a cabo, havendo necessidade de obter 
autorização ou apoio para o desenvolvimento dos trabalhos. A responsabilidade de solicitar os 
serviços de apoio será de cada um Municípios, cabendo à fiscalização tal atribuição. 

A contratada deverá possuir cadastro junto a Concessionária de Energia Elétrica – Celesc 
Distribuição SA, devendo apresentar um dos seguintes documentos: Certificado de Registro 
Cadastral – CRC ou Homologação Técnica de Empreiteiras – HTE, ambos expedidos pela Celesc 
autorizando a execução dos serviços de Manutenção e Instalação de Iluminação Pública. 

Tal exigência tem fundamento nos requisitos da própria Concessionária de Energia Elétrica, 
no caso a Celesc Distribuição SA, a qual faz o registro das empresas prestadoras de serviços e as 
autoriza a intervirem no seu sistema elétrico. A Resolução Normativa da ANEEL, em seu Art. 37, § 
3º, inciso I, determina que as empresas terceirizadas devam possuir prévia qualificação, sendo o 
cadastro ou a homologação necessários para tal análise. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO. 
 

1.1. Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa para: 
 

Descrição 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI, 
conforme especificações e memoriais anexos.  

 

 
2. ANEXOS. 
 

2.1. Faz parte integrante e indissociável deste edital, o Projeto Básico completo, 
contendo os seguintes documentos: 

- Justificativa 
- Memorial Descritivo 
- Planilhas Orçamentárias 
- Cronograma Físico-financeiro 

 
Todos os arquivos acima estão disponíveis online no endereço 
http://www.amavi.org.br/cim. 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1. Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto do presente processo 
licitatórios correrão por conta do Orçamento do Exercício 2013, conforme relação a 
seguir: 

 
Município de Agrolândia –  
Município de Agronômica –  
Município de Atalanta –  
Município de Aurora –  
Município de Braço do Trombudo – 
Município de Chapadão do Lageado –  
Município de Dona Emma –  
Município de Ibirama –  
Município de Imbuia –  
Município de Ituporanga –  
Município de José Boiteux –  
Município de Laurentino –  
Município de Lontras-  

http://www.amavi.org.br/cim


 

 

 

 
 

Município de Mirim Doce –  
Município de Petrolândia –  
Município de Pouso Redondo –  
Município de Presidente Getúlio –  
Município de Presidente Nereu –  
Município de Rio do Campo –  
Município de Rio do Oeste –  
Município de Salete –  
Município de Santa Terezinha –  
Município de Taió –  
Município de Trombudo Central –  
Município de Vidal Ramos –  
Município de Vitor Meireles –  
Município de Witmarsum –  

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 

4.1. Este Termo de Referência tem como objetivo a habilitação de empresas que 
possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, técnica, fiscal e financeira 
para executar seu objeto, bem como a contratação daquela empresa que oferecer a 
PROPOSTA DE MENOR PREÇO “GLOBAL”. 

 
4.2. Não serão admitidas nesta licitação as empresas cujo direito de licitar esteja 

suspenso, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública direta 
ou indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem 
em regime de concordata, falência ou em liquidação judicial. 

 
4.3. Não será permitida a subcontratação dos serviços. 
 

4.4. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 

Obs.: Todos os serviços de que tratam a presente contratação possuem uma única 
característica: manutenção de iluminação pública, não havendo a necessidade de 
serviços de complexidades distintas entre si ou que exijam equipamentos ou pessoal 
diferenciados, dispensando totalmente a necessidade subcontratação ou de empresas 
consorciadas. 

 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

5.1. Comprovação de Registro ou Certidão de inscrição da empresa no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa. Caso a 
empresa vencedora não seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderá 
providenciar o Registro junto ao CREA de Santa Catarina até a assinatura do 
Contrato. 

5.2. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, como responsável técnico, engenheiro eletricista, 



 

 

 

 
 

devidamente registrado no CREA. A comprovação do vínculo poderá ser feita 
através de: 
 

5.2.1. Quando se tratar de funcionário, cópia da Carteira Profissional de Trabalho ou da 
Ficha de Registro de Empregados (FRE). 
 

5.2.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, cópia do ato 
constitutivo da mesma. 

 

5.2.3. Quando se tratar de autônomo, cópia do contrato de prestação de serviços, com 
as assinaturas devidamente reconhecidas em cartório. 
 

5.2.4. O profissional indicado deverá constar na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, 
como responsável técnico pela empresa, ou como pertencente ao seu quadro 
técnico, conforme estabelecido nos Art. 59 e 60 da Lei Federal Nº 5.195/66 e 
Inciso II, Art. 8º da Resolução Nº 336/89 do CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia. 

 

5.2.5. Não será permitida a participação de um mesmo profissional em mais de uma 
empresa licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

5.3. Comprovação de Qualificação Técnica, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 
engenheiro(s) eletricista(s), mediante apresentação de Atestado de Capacidade 
Técnica, devidamente registrado no CREA, juntamente com a respectiva Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, de execução de serviços pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos, quais sejam: MANUTENÇÃO 
CONCOMITANTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PARQUE CONTENDO NO MÍNIMO 
10.000 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, podendo ser somados atestados com 
número de pontos inferior, desde que correspondam ao mesmo período de 
execução.  
 

5.3.1. Somente serão aceitos atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo 
CREA da região onde foram executados os serviços. 
 

5.3.2. O(s) atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) deverá(ão) conter as seguintes 
informações básicas: 

- Nome do contratado e do contratante; 
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza); 
- Localização e período de realização; 
- Serviços executados. 
 

5.3.3. Apresentar somente o(s) atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) em número 
necessário e suficiente para a comprovação do exigido. 
 

5.3.4. O(s) atestado(s) e sua(s) respectiva(s) CAT(s) que não atender(em) a todas as 
características citadas nas condições acima, não será(ao) considerado(s) pela 
Comissão de Licitação.  

5.4. Declaração formal, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, contendo a 
indicação das instalações, relação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e 
disponível para realização do objeto desta licitação. 



 

 

 

 
 

5.5. Declaração de conhecimento dos locais de abrangência dos serviços, assinado pelo 
responsável técnico da empresa licitante, de que o mesmo tomou conhecimento de 
todos os serviços a serem realizados e de que conhece a área de abrangência dos 
mesmos, isentando os Municípios de qualquer responsabilidade por eventuais erros 
na composição da proposta de preços ou pela falta de informações, sendo este 
motivo não reconhecido para solicitação futura de reequilíbrio contratual em caso 
de contratação. 
 

5.6. Comprovação de que a empresa licitante possua autorização para trabalhar na rede 
da Concessionária de Energia Elétrica - Celesc Distribuição SA. Tal comprovação 
deverá ser feita através da apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC 
ou Homologação Técnica de Empreiteiras – HTE, ambos expedidos pela Celesc 
autorizando a execução dos serviços de Manutenção e Instalação de Iluminação 
Pública. 

 

Tal exigência tem fundamento nos requisitos do Art. 37, § 3º, inciso I da Resolução 
Normativa Nº 414/10 da ANEEL, que determina que as empresas terceirizadas 
devam possuir prévia qualificação, sendo o cadastro ou a homologação necessários 
para tal análise. A Celesc Distribuição SA. faz o registro das empresas prestadoras 
de serviços e as autoriza a intervirem no seu sistema elétrico. 

6. ORÇAMENTO ESTIMADO. 
 

 

Descrição Orçamento estimado para 60 meses 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS 

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI 
  

 
R$ 7.048.467,80 

 

 
6.1 – Propostas acima do orçamento estimado serão desclassificadas. 
 
7. EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 
  

7.1. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão 
verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de 
Licitação na forma indicada abaixo: 

 
7.1.1. Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: 

prevalecerá o valor por extenso; 
 

7.1.2. Erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto 
será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a 
quantidade e o preço total; 

 



 

 

 

 
 

7.1.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: 
será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se 
o produto; 

 
7.1.4. Erro de adição: será retificado conservando as parcelas corretas e 

trocando-se a soma; 
 

7.1.5. Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências 
ou divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários, 
será adotada a correção que resultar no menor valor. 

 
7.2. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade 

aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o 
valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta 
será rejeitada. 

 
7.3. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de 

Licitação, necessárias para corrigir erros cometidos pelos Licitantes, não serão 
aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

 
7.4. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 
 

7.5. As propostas que apresentarem valores unitários superiores aos valores 
estabelecidos na planilha orçamentária serão desclassificadas. 

 
7.6. Atendida as condições do item acima, será considerada vencedora a proposta que 

resulte o MENOR PREÇO “GLOBAL”, e caso ocorra empate entre duas ou mais 
propostas, a decisão será feita por sorteio. 

Obs.: Todos os serviços de que tratam a presente contratação, sejam de execução 
(mão de obra) ou de fornecimento de materiais, possuem um único objetivo: 
manutenção de iluminação pública, sendo inviável a contratação destes de mais de 
um fornecedor, considerando que a contratada será acionada mediante a 
necessidade do Município e de acordo com a sua demanda. Assim, ficará sob a 
responsabilidade de um único fornecedor a garantia total do objeto, não podendo 
este alegar ineficiência de material ou de aplicação de material, quando de 
contratações separadas, permitindo ao Município, fazer-se cumprir a total garantia 
contratual. Por isso, a contratação será através de LOTE ÚNICO, englobando 
materiais e serviços, sendo considerada vencedora a proposta que resulte o MENOR 
PREÇO “GLOBAL”. 
 
 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO CONTRATUAL. 
 

8.1. O prazo para execução do objeto será de 12 (doze) meses a contar da Ordem de 
Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido. O prazo 
Contratual será igualmente de 12 (doze) meses.  O contrato poderá se prorrogado, 



 

 

 

 
 

respeitado o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de acordo com o art. 57, inciso 
II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 
8.2. Após a assinatura do contrato deverá ser efetuada a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, de execução do objeto, perante o CREA-SC. 
 
 

9. DAS MEDIÇÕES  
 

9.1. As medições serão mensais e baseadas nas avaliações dos serviços realizados e 
serão feitas pela fiscalização de cada um dos Municípios consorciados ao CIM-
AMAVI, devidamente acompanhado por um representante designado pela 
Contratada. 

 

10. DOS CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO. 
 

10.1. O pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante 
vencedora de que o contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
efetuada no CREA-SC. 

10.2.  A empresa vencedora deverá apresentar a documentação de cobrança, 
obrigatoriamente na Prefeitura de cada Município, com o valor expresso em moeda 
corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, observadas as exigências da 
legislação tributária. 

10.3.  A empresa vencedora deverá indicar, no documento de cobrança, o número do 
contrato, com a respectiva data de assinatura, item contratual das condições de 
pagamento a que se refere o documento de cobrança, o mês de referência da 
medição realizada, para efeito de mensuração dos valores a serem pagos, o valor da 
parcela correspondente e a data do vencimento. 

10.4. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a. Laudo de Medição assinado pelo fiscal designado e responsável técnico da 
Contratada; 

 

 OBS.: NO LAUDO DE MEDIÇÃO DEVERÃO ESTAR DESTACADOS OS 
SERVIÇOS respeitando a Instrução Normativa 971 da Secretaria da Receita 
Federal; 

 

b. Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS) – mês anterior da prestação de 
serviços (prazo de validade vigente); 
 

c. Guia de recolhimento do INSS – Guia de Retenção (GPS) – preenchida com os 
dados da empresa para a retenção dos 11% pela respectiva Prefeitura – COD 
2640 (prazo de validade vigente); 

 



 

 

 

 
 

d. Fotocópia do Recibo de Pagamento de Salário (holerite) do(s) funcionário(s) 
que executaram a obra/serviço; 

 

e. Guia de Recolhimento do FGTS do funcionário (GFIP) – mês anterior da 
prestação de serviços; 

 

OBS.: Deverá ser informado no corpo da Nota Fiscal o nº do Empenho e o nº do 
Contrato; 
 

10.4.1. Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o 
pagamento será suspenso até comprovada sua regularização.  

 

11. DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 
 

11.1. Deverão ser observadas pela licitante vencedora, todas as condições de segurança 
e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária a preservação da 
integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio dos Municípios e ao 
público afeto e dos materiais envolvidos na execução dos serviços, de acordo com as 
normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos 
legais e normas específicas de cada Município. 

 

11.2. A licitante vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos 
decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica 
vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 

 

12. DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

12.1. Os Municípios consorciados ao CIM-AMAVI, por conveniência administrativa ou 
técnica, se reservam o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos 
serviços, cientificando oficialmente à empresa contratada tal decisão, nos prazos e 
termos permitidos em lei. 

 

13. DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

13.1. O contrato a ser firmado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno 
direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas 
alterações posteriores. 

13.2. Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da licitante vencedora, exceção de 
contrato não cumprido, em face da Administração, exceto nos casos admitidos pela 
Lei nº 8.666/93. 

 

 



Serviços Material Serviços + Mat Serviços Material Serviços + Mat Serviços Material Serviços + Mat

Agrolândia 5,4% 1.491 3.276,76R$      3.088,88R$           6.365,64R$           38.102,03R$      37.066,56R$         75.168,59R$         190.832,36R$       185.332,80R$       376.165,16R$           

Agronômica 2,3% 647 1.312,64R$      1.382,65R$           2.695,29R$           16.717,48R$      16.591,83R$         33.309,31R$         82.872,49R$         82.959,17R$         165.831,66R$           

Atalanta 1,2% 332 662,97R$         721,40R$               1.384,37R$           8.386,44R$        8.656,77R$           17.043,21R$         42.427,16R$         43.283,87R$         85.711,03R$              

Aurora 2,0% 545 1.221,48R$      1.204,97R$           2.426,45R$           13.926,96R$      14.459,69R$         28.386,65R$         69.810,58R$         72.298,43R$         142.109,01R$           

Braço do Trombudo 1,7% 482 1.019,66R$      1.006,89R$           2.026,55R$           12.288,19R$      12.082,64R$         24.370,83R$         61.590,32R$         60.413,20R$         122.003,52R$           

Chap. Lageado 0,4% 99 223,93R$         302,96R$               526,89R$               2.486,94R$        3.635,47R$           6.122,41R$           12.683,11R$         18.177,37R$         30.860,48R$              

Dona Emma 2,2% 606 1.243,61R$      1.367,56R$           2.611,17R$           15.564,70R$      16.410,77R$         31.975,47R$         77.550,18R$         82.053,85R$         159.604,03R$           

Ibirama 11,6% 3.198 6.874,82R$      6.619,38R$           13.494,20R$         81.874,67R$      79.432,56R$         161.307,23R$       409.154,35R$       397.162,82R$       806.317,17R$           

Imbuia 2,6% 720 1.489,67R$      1.605,01R$           3.094,68R$           18.453,59R$      19.260,17R$         37.713,76R$         92.259,34R$         96.300,87R$         188.560,21R$           

Ituporanga 9,9% 2.748 5.965,81R$      5.689,68R$           11.655,49R$         70.429,47R$      68.276,20R$         138.705,67R$       351.725,06R$       341.381,00R$       693.106,06R$           

José Boiteux 1,9% 516 1.066,58R$      1.088,56R$           2.155,14R$           13.152,98R$      13.062,75R$         26.215,73R$         66.088,57R$         65.313,73R$         131.402,30R$           

Laurentino 4,1% 1.144 2.465,09R$      2.431,69R$           4.896,78R$           29.273,89R$      29.180,32R$         58.454,21R$         146.372,04R$       145.901,58R$       292.273,62R$           

Lontras 7,6% 2.107 4.542,50R$      4.278,02R$           8.820,52R$           53.866,87R$      51.336,20R$         105.203,07R$       269.499,58R$       256.681,00R$       526.180,58R$           

Mirim Doce 0,9% 239 447,88R$         592,91R$               1.040,79R$           6.054,76R$        7.114,87R$           13.169,63R$         30.453,93R$         35.574,37R$         66.028,30R$              

Petrolândia 2,3% 626 1.265,74R$      1.358,55R$           2.624,29R$           16.009,91R$      16.302,62R$         32.312,53R$         80.084,31R$         81.513,10R$         161.597,41R$           

Pouso Redondo 5,2% 1.449 3.229,85R$      3.108,57R$           6.338,42R$           37.146,08R$      37.302,79R$         74.448,87R$         185.425,08R$       186.513,97R$       371.939,05R$           

Presidente Getúlio 7,3% 2.012 4.473,46R$      4.151,28R$           8.624,74R$           51.644,82R$      49.815,33R$         101.460,15R$       257.523,70R$       249.076,63R$       506.600,33R$           

Presidente Nereu 0,9% 243 470,01R$         578,65R$               1.048,66R$           6.234,43R$        6.943,80R$           13.178,23R$         31.136,37R$         34.719,02R$         65.855,39R$              

Rio do Campo 2,1% 580 1.243,61R$      1.299,63R$           2.543,24R$           14.665,15R$      15.595,57R$         30.260,72R$         74.229,15R$         77.977,83R$         152.206,98R$           

Rio do Oeste 3,5% 972 2.086,25R$      1.999,09R$           4.085,34R$           24.926,92R$      23.989,10R$         48.916,02R$         124.326,90R$       119.945,48R$       244.272,38R$           

Salete 3,5% 975 2.086,25R$      2.113,07R$           4.199,32R$           24.949,04R$      25.356,83R$         50.305,87R$         124.743,79R$       126.784,15R$       251.527,94R$           

Santa Terezinha 1,9% 513 1.066,58R$      1.112,23R$           2.178,81R$           13.130,86R$      13.346,70R$         26.477,56R$         65.795,59R$         66.733,50R$         132.529,09R$           

Taió 9,3% 2.560 5.429,42R$      5.387,06R$           10.816,48R$         65.618,67R$      64.644,69R$         130.263,36R$       327.751,18R$       323.223,45R$       650.974,63R$           

Trombudo Central 4,6% 1.260 2.689,01R$      2.593,86R$           5.282,87R$           32.114,64R$      31.126,26R$         63.240,90R$         161.185,66R$       155.631,30R$       316.816,96R$           

Vidal Ramos 1,6% 440 997,54R$         968,65R$               1.966,19R$           11.221,24R$      11.623,86R$         22.845,10R$         56.309,60R$         58.119,28R$         114.428,88R$           

Vitor Meireles 2,3% 643 1.290,52R$      1.339,01R$           2.629,53R$           16.451,59R$      16.068,07R$         32.519,66R$         82.167,94R$         80.340,37R$         162.508,31R$           

Witmarsum 1,8% 511 1.066,58R$      1.093,49R$           2.160,07R$           13.108,73R$      13.121,92R$         26.230,65R$         65.447,73R$         65.609,60R$         131.057,33R$           

Totais 100,0% 27.658 59.208,22R$   58.483,70R$         117.691,92R$       707.801,05R$   701.804,35R$       1.409.605,40R$   3.539.446,07R$   3.509.021,73R$   7.048.467,80R$    

RESUMO GLOBAL TOTAL

Município  (%) Pontos
Valor Global Mensal Valor Global 12 Meses Valor Global 60 Meses



 R$               22,13  R$               77,45  R$             110,64  R$               55,32 

Quant.

Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos

100,0% (IP) 2,71% 32,52% 162,58% 0,68% 8,13% 40,65% 0,14% 1,63% 8,13% 0,68% 8,13% 40,65%

Agrolândia 5,4% 1.491 40 885,12R$             485 10.732,11R$        2.424 53.638,40R$        10 774,48R$             121 9.371,23R$          606 46.933,60R$        2 221,28R$             24 2.655,00R$          121 13.387,47R$        10 553,20R$              121 6.693,74R$          606 33.524,00R$        
Agronômica 2,3% 647 18 398,30R$             210 4.646,89R$          1.052 23.278,71R$        4 309,79R$             53 4.104,75R$          263 20.368,87R$        1 110,64R$             11 1.217,00R$          53 5.863,93R$          4 221,28R$              53 2.931,97R$          263 14.549,20R$        
Atalanta 1,2% 332 9 199,15R$             108 2.389,83R$          540 11.949,15R$        2 154,90R$             27 2.091,10R$          135 10.455,51R$        0 -R$                    5 553,00R$             27 2.987,29R$          2 110,64R$              27 1.493,64R$          135 7.468,22R$          
Aurora 2,0% 545 15 331,92R$             177 3.916,67R$          886 19.605,46R$        4 309,79R$             44 3.407,72R$          222 17.193,50R$        1 110,64R$             9 996,00R$             44 4.868,17R$          4 221,28R$              44 2.434,09R$          222 12.281,07R$        
Braço do Trombudo 1,7% 482 13 287,66R$             157 3.474,10R$          784 17.348,39R$        3 232,34R$             39 3.020,48R$          196 15.179,85R$        1 110,64R$             8 885,00R$             39 4.314,97R$          3 165,96R$              39 2.157,49R$          196 10.842,75R$        
Chap. Lageado 0,4% 99 3 66,38R$                32 708,10R$             161 3.562,62R$          1 77,45R$                8 619,59R$             40 3.097,93R$          0 -R$                    2 221,00R$             8 885,12R$             1 55,32R$                8 442,56R$              40 2.212,81R$          
Dona Emma 2,2% 606 16 354,05R$             197 4.359,23R$          985 21.796,13R$        4 309,79R$             49 3.794,96R$          246 19.052,26R$        1 110,64R$             10 1.106,00R$          49 5.421,37R$          4 221,28R$              49 2.710,69R$          246 13.608,75R$        
Ibirama 11,6% 3.198 87 1.925,14R$          1.040 23.013,18R$        5.199 115.043,76R$      22 1.703,86R$          260 20.136,53R$        1.300 100.682,65R$      4 442,56R$             52 5.753,00R$          260 28.766,47R$        22 1.217,04R$          260 14.383,24R$        1.300 71.916,18R$        
Imbuia 2,6% 720 20 442,56R$             234 5.177,96R$          1.171 25.911,95R$        5 387,24R$             59 4.569,44R$          293 22.692,32R$        1 110,64R$             12 1.328,00R$          59 6.527,78R$          5 276,60R$              59 3.263,89R$          293 16.208,80R$        
Ituporanga 9,9% 2.748 74 1.637,48R$          894 19.782,48R$        4.468 98.868,15R$        19 1.471,52R$          223 17.270,95R$        1.117 86.509,63R$        4 442,56R$             45 4.979,00R$          223 24.672,78R$        19 1.051,08R$          223 12.336,39R$        1.117 61.792,59R$        
José Boiteux 1,9% 516 14 309,79R$             168 3.717,51R$          839 18.565,44R$        3 232,34R$             42 3.252,82R$          210 16.264,12R$        1 110,64R$             8 885,00R$             42 4.646,89R$          3 165,96R$              42 2.323,45R$          210 11.617,23R$        
Laurentino 4,1% 1.144 31 685,97R$             372 8.231,64R$          1.860 41.158,18R$        8 619,59R$             93 7.202,68R$          465 36.013,41R$        2 221,28R$             19 2.102,00R$          93 10.289,55R$        8 442,56R$              93 5.144,77R$          465 25.723,86R$        
Lontras 7,6% 2.107 57 1.261,30R$          685 15.157,72R$        3.426 75.810,72R$        14 1.084,27R$          171 13.243,64R$        856 66.295,65R$        3 331,92R$             34 3.762,00R$          171 18.919,49R$        14 774,48R$              171 9.459,74R$          856 47.354,04R$        
Mirim Doce 0,9% 239 6 132,77R$             78 1.725,99R$          389 8.607,81R$          2 154,90R$             19 1.471,52R$          97 7.512,47R$          0 -R$                    4 443,00R$             19 2.102,17R$          2 110,64R$              19 1.051,08R$          97 5.366,05R$          
Petrolândia 2,3% 626 17 376,18R$             204 4.514,12R$          1.018 22.526,36R$        4 309,79R$             51 3.949,86R$          254 19.671,84R$        1 110,64R$             10 1.106,00R$          51 5.642,65R$          4 221,28R$              51 2.821,33R$          254 14.051,31R$        
Pouso Redondo 5,2% 1.449 39 862,99R$             471 10.422,31R$        2.356 52.133,70R$        10 774,48R$             118 9.138,89R$          589 45.616,98R$        2 221,28R$             24 2.655,00R$          118 13.055,55R$        10 553,20R$              118 6.527,78R$          589 32.583,56R$        
Presidente Getúlio 7,3% 2.012 55 1.217,04R$          654 14.471,75R$        3.271 72.380,87R$        14 1.084,27R$          164 12.701,50R$        818 63.352,62R$        3 331,92R$             33 3.651,00R$          164 18.145,00R$        14 774,48R$              164 9.072,50R$          818 45.251,87R$        
Presidente Nereu 0,9% 243 7 154,90R$             79 1.748,12R$          395 8.740,58R$          2 154,90R$             20 1.548,96R$          99 7.667,37R$          0 -R$                    4 443,00R$             20 2.212,81R$          2 110,64R$              20 1.106,40R$          99 5.476,69R$          
Rio do Campo 2,1% 580 16 354,05R$             189 4.182,20R$          943 20.866,76R$        4 309,79R$             47 3.640,07R$          236 18.277,77R$        1 110,64R$             9 996,00R$             47 5.200,09R$          4 221,28R$              47 2.600,05R$          236 13.055,55R$        
Rio do Oeste 3,5% 972 26 575,33R$             316 6.992,47R$          1.580 34.962,33R$        7 542,14R$             79 6.118,41R$          395 30.592,04R$        1 110,64R$             16 1.770,00R$          79 8.740,58R$          7 387,24R$              79 4.370,29R$          395 21.851,45R$        
Salete 3,5% 975 26 575,33R$             317 7.014,59R$          1.585 35.072,97R$        7 542,14R$             79 6.118,41R$          396 30.669,48R$        1 110,64R$             16 1.770,00R$          79 8.740,58R$          7 387,24R$              79 4.370,29R$          396 21.906,77R$        
Santa Terezinha 1,9% 513 14 309,79R$             167 3.695,39R$          834 18.454,80R$        3 232,34R$             42 3.252,82R$          209 16.186,67R$        1 110,64R$             8 885,00R$             42 4.646,89R$          3 165,96R$              42 2.323,45R$          209 11.561,91R$        
Taió 9,3% 2.560 69 1.526,84R$          832 18.410,54R$        4.162 92.096,96R$        17 1.316,62R$          208 16.109,22R$        1.041 80.623,57R$        3 331,92R$             42 4.647,00R$          208 23.013,18R$        17 940,44R$              208 11.506,59R$        1.041 57.588,26R$        
Trombudo Central 4,6% 1.260 34 752,35R$             410 9.072,50R$          2.049 45.340,38R$        9 697,03R$             102 7.899,72R$          512 39.653,47R$        2 221,28R$             20 2.213,00R$          102 11.285,31R$        9 497,88R$              102 5.642,65R$          512 28.323,91R$        
Vidal Ramos 1,6% 440 12 265,54R$             143 3.164,31R$          715 15.821,56R$        3 232,34R$             36 2.788,13R$          179 13.863,23R$        1 110,64R$             7 774,00R$             36 3.983,05R$          3 165,96R$              36 1.991,52R$          179 9.902,30R$          
Vitor Meireles 2,3% 643 17 376,18R$             209 4.624,76R$          1.045 23.123,82R$        4 309,79R$             52 4.027,31R$          261 20.213,98R$        1 110,64R$             10 1.106,00R$          52 5.753,29R$          4 221,28R$              52 2.876,65R$          261 14.438,56R$        
Witmarsum 1,8% 511 14 309,79R$             166 3.673,26R$          831 18.388,41R$        3 232,34R$             42 3.252,82R$          208 16.109,22R$        1 110,64R$             8 885,00R$             42 4.646,89R$          3 165,96R$              42 2.323,45R$          208 11.506,59R$        

Totais 27.658 749 16.573,90R$        8.994 199.019,73R$      44.968 995.054,37R$      188 14.560,23R$        2.248 174.103,53R$      11.243 870.750,01R$      39 4.314,96R$          450 49.786,00R$        2.248 248.719,32R$      188 10.400,16R$        2.248 124.359,69R$      11.243 621.964,28R$      

VALOR TOTAL ATÉ 9m - 12 MESES 547.268,95R$      
VALOR TOTAL ATÉ 9m - 60 MESES 2.736.487,98R$   

 R$               24,78  R$               86,75  R$             123,92  R$               61,96 

Quant.

Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos

(IP) 0,71% 8,52% 42,58% 0,18% 2,13% 10,65% 0,04% 0,43% 2,13% 0,18% 2,13% 10,65%

Agrolândia 1.491 11 272,63R$             127 3.147,69R$          635 15.738,45R$        3 260,24R$             32 2.775,91R$          159 13.792,83R$        1 123,92R$             6 743,55R$             32 3.965,59R$          3 185,89R$             32 1.982,80R$          159 9.852,02R$          

Agronômica 647 5 123,92R$             55 1.363,17R$          275 6.815,86R$          1 86,75R$                14 1.214,46R$          69 5.985,57R$          0 -R$                    3 371,77R$             14 1.734,95R$          1 61,96R$                14 867,47R$             69 4.275,40R$          

Atalanta 332 2 49,57R$                28 693,98R$             141 3.494,68R$          1 86,75R$                7 607,23R$             35 3.036,16R$          0 -R$                    1 123,92R$             7 867,47R$             1 61,96R$                7 433,74R$             35 2.168,68R$          

Aurora 545 4 99,14R$                46 1.140,11R$          232 5.750,11R$          1 86,75R$                12 1.040,97R$          58 5.031,35R$          0 -R$                    2 247,85R$             12 1.487,10R$          1 61,96R$                12 743,55R$             58 3.593,82R$          

Braço do Trombudo 482 3 74,35R$                41 1.016,18R$          205 5.080,92R$          1 86,75R$                10 867,47R$             51 4.424,11R$          0 -R$                    2 247,85R$             10 1.239,25R$          1 61,96R$                10 619,62R$             51 3.160,08R$          

Chap. Lageado 99 1 24,78R$                8 198,28R$             42 1.040,97R$          0 -R$                    2 173,49R$             11 954,22R$             0 -R$                    0 -R$                    2 247,85R$             0 -R$                    2 123,92R$             11 681,59R$             

Dona Emma 606 4 99,14R$                52 1.288,82R$          258 6.394,52R$          1 86,75R$                13 1.127,72R$          65 5.638,58R$          0 -R$                    3 371,77R$             13 1.611,02R$          1 61,96R$                13 805,51R$             65 4.027,55R$          

Ibirama 3.198 23 570,05R$             272 6.741,51R$          1.362 33.757,11R$        6 520,48R$             68 5.898,82R$          340 29.494,09R$        1 123,92R$             14 1.734,95R$          68 8.426,88R$          6 371,77R$             68 4.213,44R$          340 21.067,21R$        

Imbuia 720 5 123,92R$             61 1.511,88R$          307 7.608,98R$          1 86,75R$                15 1.301,21R$          77 6.679,54R$          0 -R$                    3 371,77R$             15 1.858,87R$          1 61,96R$                15 929,44R$             77 4.771,10R$          

Ituporanga 2.748 20 495,70R$             234 5.799,68R$          1.170 28.998,40R$        5 433,74R$             59 5.118,09R$          293 25.416,97R$        1 123,92R$             12 1.487,10R$          59 7.311,56R$          5 309,81R$             59 3.655,78R$          293 18.154,98R$        

José Boiteux 516 4 99,14R$                44 1.090,54R$          220 5.452,69R$          1 86,75R$                11 954,22R$             55 4.771,10R$          0 -R$                    2 247,85R$             11 1.363,17R$          1 61,96R$                11 681,59R$             55 3.407,93R$          

Laurentino 1.144 8 198,28R$             97 2.404,14R$          487 12.070,27R$        2 173,49R$             24 2.081,94R$          122 10.583,17R$        0 -R$                    5 619,62R$             24 2.974,19R$          2 123,92R$             24 1.487,10R$          122 7.559,41R$          

Lontras 2.107 15 371,77R$             179 4.436,51R$          897 22.232,10R$        4 346,99R$             45 3.903,63R$          224 19.431,40R$        1 123,92R$             9 1.115,32R$          45 5.576,61R$          4 247,85R$             45 2.788,31R$          224 13.879,57R$        

Mirim Doce 239 2 49,57R$                20 495,70R$             102 2.528,07R$          0 -R$                    5 433,74R$             25 2.168,68R$          0 -R$                    1 123,92R$             5 619,62R$             0 -R$                    5 309,81R$             25 1.549,06R$          

Petrolândia 626 4 99,14R$                53 1.313,60R$          267 6.617,58R$          1 86,75R$                13 1.127,72R$          67 5.812,07R$          0 -R$                    3 371,77R$             13 1.611,02R$          1 61,96R$                13 805,51R$             67 4.151,48R$          

Pouso Redondo 1.449 10 247,85R$             123 3.048,55R$          617 15.292,32R$        3 260,24R$             31 2.689,17R$          154 13.359,09R$        1 123,92R$             6 743,55R$             31 3.841,67R$          3 185,89R$             31 1.920,83R$          154 9.542,21R$          

Presidente Getúlio 2.012 14 346,99R$             171 4.238,23R$          857 21.240,70R$        4 346,99R$             43 3.730,14R$          214 18.563,93R$        1 123,92R$             9 1.115,32R$          43 5.328,76R$          4 247,85R$             43 2.664,38R$          214 13.259,95R$        

Presidente Nereu 243 2 49,57R$                21 520,48R$             103 2.552,85R$          0 -R$                    5 433,74R$             26 2.255,43R$          0 -R$                    1 123,92R$             5 619,62R$             0 -R$                    5 309,81R$             26 1.611,02R$          

Rio do Campo 580 4 99,14R$                49 1.214,46R$          247 6.121,88R$          1 86,75R$                12 1.040,97R$          62 5.378,33R$          0 -R$                    2 247,85R$             12 1.487,10R$          1 61,96R$                12 743,55R$             62 3.841,67R$          

Rio do Oeste 972 7 173,49R$             83 2.057,15R$          414 10.260,97R$        2 173,49R$             21 1.821,69R$          103 8.934,98R$          0 -R$                    4 495,70R$             21 2.602,42R$          2 123,92R$             21 1.301,21R$          103 6.382,13R$          

Salete 975 7 173,49R$             83 2.057,15R$          415 10.285,76R$        2 173,49R$             21 1.821,69R$          104 9.021,72R$          0 -R$                    4 495,70R$             21 2.602,42R$          2 123,92R$             21 1.301,21R$          104 6.444,09R$          

Santa Terezinha 513 4 99,14R$                44 1.090,54R$          218 5.403,12R$          1 86,75R$                11 954,22R$             55 4.771,10R$          0 -R$                    2 247,85R$             11 1.363,17R$          1 61,96R$                11 681,59R$             55 3.407,93R$          

Taió 2.560 18 446,13R$             218 5.403,12R$          1.090 27.015,60R$        5 433,74R$             55 4.771,10R$          273 23.682,02R$        1 123,92R$             11 1.363,17R$          55 6.815,86R$          5 309,81R$             55 3.407,93R$          273 16.915,73R$        

Trombudo Central 1.260 9 223,06R$             107 2.651,99R$          537 13.309,52R$        2 173,49R$             27 2.342,18R$          134 11.624,14R$        0 -R$                    5 619,62R$             27 3.345,97R$          2 123,92R$             27 1.672,98R$          134 8.302,96R$          

Vidal Ramos 440 3 74,35R$                37 917,04R$             187 4.634,79R$          1 86,75R$                9 780,73R$             47 4.077,12R$          0 -R$                    2 247,85R$             9 1.115,32R$          1 61,96R$                9 557,66R$             47 2.912,23R$          

Vitor Meireles 643 5 123,92R$             55 1.363,17R$          274 6.791,08R$          1 86,75R$                14 1.214,46R$          68 5.898,82R$          0 -R$                    3 371,77R$             14 1.734,95R$          1 61,96R$                14 867,47R$             68 4.213,44R$          

Witmarsum 511 4 99,14R$                44 1.090,54R$          218 5.403,12R$          1 86,75R$                11 954,22R$             54 4.684,36R$          0 -R$                    2 247,85R$             11 1.363,17R$          1 61,96R$                11 681,59R$             54 3.345,97R$          

Totais 27.658 198 4.907,37R$          2.352 58.294,21R$        11.777 291.892,42R$      51 4.424,13R$          590 51.180,93R$        2.945 255.470,88R$      7 867,44R$              117 14.499,16R$        590 73.115,58R$        51 3.160,03R$          590 36.557,80R$        2.945 182.479,21R$      

VALOR TOTAL ACIMA DE 9m - 12 MESES 160.532,10R$      
VALOR TOTAL ACIMA DE 9m - 60 MESES 802.958,09R$      

VALOR GLOBAL TOTAL - 12 MESES

VALOR GLOBAL TOTAL - 60 MESES

Valor total        12 

meses

Valor total      60 

meses

Estimativa anual Estimativa para 5 anosEstimativa para 5 anos Estimativa mensal

Valor total      60 

meses

 Valor total             

1 mês 

Estimativa anual

 Valor total             

1 mês 

Valor total        12 

meses

Valor total      60 

meses

 Valor total             

1 mês 

Valor total        12 

meses

Valor total        12 

meses

Estimativa anual Estimativa para 5 anos Estimativa mensal

MUNICÍPIOS

Estimativa mensal Estimativa anual Estimativa para 5 anos Estimativa mensal

 Valor total             

1 mês 

Valor total      60 

meses

S6
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE IP - EM 

POSTES ACIMA DE 9m
S7

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES ACIMA 

DE 9m

Valor total      60 

meses

 Valor total             

1 mês 

Valor total        12 

meses

Valor total      60 

meses

S8
SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU 

CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM POSTES ACIMA DE 9m

Valor total        12 

meses

Valor total      60 

meses

Valor do Serviço: Valor do Serviço: Valor do Serviço: Valor do Serviço:

S5
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - EM 

POSTES ACIMA DE 9m

MUNICÍPIOS

Estimativa mensal Estimativa anual Estimativa para 5 anos Estimativa mensal

 Valor total             

1 mês 

 Valor total             

1 mês 

Estimativa anual

Valor total        12 

meses

Valor total      60 

meses

 Valor total             

1 mês 

Valor total        12 

meses

Estimativa anual Estimativa para 5 anos Estimativa mensal Estimativa anual Estimativa para 5 anos

Valor do Serviço: Valor do Serviço: Valor do Serviço:

S1
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA OU RELÊ FOTOELÉTRICO - EM 

POSTES ATÉ 9m
S2

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR OU BASE RELÊ OU CHAVE DE IP - EM 

POSTES ATÉ 9m

SERVIÇO DE CONSERTO OU LIMPEZA DE LUMINÁRIA OU SUBSTITUIÇÃO OU 

CONSERTO DE EMENDA OU CONECTOR - EM POSTES ATÉ 9m
Valor do Serviço:

Estimativa para 5 anosEstimativa mensal

707.801,05R$               

3.539.446,07R$            

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

ANEXO I

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MÃO DE OBRA

S3 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA OU BRAÇO - EM POSTES ATÉ 9m S4



1. MÃO DE OBRA

1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA DO ESCRITÓRIO DIRETA

Número de SALÁRIO BASE Horas de TOTAL TOTAL

Colaboradores 220 horas/Mês dedicação UNITÁRIO GERAL

Engenheiro 1 6.102,00R$        55 1.525,50R$        1.525,50R$             

Administrativo 1 1.700,00R$        220 1.700,00R$        1.700,00R$             

Supervisor 1 2.000,00R$        220 2.000,00R$        2.000,00R$             

Técnico de Segurança 1 1.700,00R$        55 425,00R$           425,00R$                

Almoxarife 1 1.100,00R$        220 1.100,00R$        1.100,00R$             

VALOR DA MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA EFETIVA - DIRETA 6.750,50R$             

1.2.ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO GRUPO GRUPO

A B C

A 365,25

B 52,00

C 4,00

D 26,00

E 11,00

F 272,25

FIXO 20,00%

FIXO 1,50%

FIXO 1,00%

FIXO 0,20%

FIXO 0,60%

FIXO 2,50%

FIXO 3,00%

FIXO 8,00%

36,80%

(B-C)/G 17,63%

((E+C)*1,33)/G*100 14,69%

F/G*100 4,04%

(2,5/G*100) 0,92%

(0,34/G*100) 0,12%

(0,23/G*100) 0,08%

G (30/G*100) 11,02%

(2/G*100) 0,73%

49,24%

- 6,47%

- 0,35%

(13,41/G*100) 4,93%

- 0,54%

12,29%

(6,47%*8%)+(0,35%*36,80%) 18,12%

RESULTADO (A-B-C-D-E-F)

FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

FGTS

AUXILIO ENFERMIDADE

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FALTAS JUSTIFICADAS

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

DS REMUNERADO

Reincidência de A sobre B

TOTAL DO GRUPO C

DOMINGOS DE FÉRIAS 

 DIAS DE FÉRIAS (30 - 4)

INSS

LICENÇA  PATERNIDADE

13º SALÁRIO

DEP. RESC. S/ JUSTA CAUSA 

FERIADOS

GRUPO D - Reincidências

ANEXO I-1

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

DOMINGOS 

FERIADOS

SALARIO EDUCAÇÃO

SESI

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS SEDE/ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

BASE JULHO/2013

FUNÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO FORMULAS

      INCIDENTE  HORA NORMAL 

DIAS POR ANO 

GRUPO A - Encargos Básicos

TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - Incidem Encargos Sociais

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - Não incidem Encargos Sociais

SENAI

INCRA

SEG ACID TRABALHO

SEBRAE



(6,47%*8%)+(0,35%*36,80%) 0,65%

18,77%

117,10%

7.904,76R$             

1.3. BENEFÍCIOS

CUSTO UNIT. Nº DE FUNC. CUSTO TOTAL CUSTO SOBRE VALOR MENSAL

DO BENEFICIO COM BENEF. DIÁRIO BENEFICÍO 15% 22

Vale Alimentação 12,00R$                                       5 60,00R$             69,00R$             1.518,00R$             

Vale Transporte 6,20R$                                         5 31,00R$             34,10R$             750,20R$                

Seguro de vida 22,00R$                                       5 110,00R$                

VALOR TOTAL DOS BENEFICIOS 2.378,20R$             

2. INFRA-ESTRUTURA

2.1. INFRA-ESTRUTURTA 

VALOR VALOR VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO

TOTAL UNIDADE TOTAL MÊSES MENSAL

Computador 2 1.500,00R$        3.000,00R$        60 50,00R$                  

Impressora Desk Jet Colorida 1 850,00R$           850,00R$           60 14,17R$                  

Multifuncional Laser Preto e Branco 1 1.100,00R$        1.100,00R$        60 18,33R$                  

Aparelho de telefone fixo/central telefonica 2 150,00R$           300,00R$           60 5,00R$                    

Mesas 3 650,00R$           1.950,00R$        60 32,50R$                  

Cadeiras 6 200,00R$           1.200,00R$        60 20,00R$                  

Bebedouros 1 350,00R$           350,00R$           60 5,83R$                    

Armários e Arquivos 2 365,00R$           730,00R$           60 12,17R$                  

Cozinha 1 1.500,00R$        1.500,00R$        60 25,00R$                  

Decoração 1 1.000,00R$        1.000,00R$        60 16,67R$                  

Ar condicionado 2 1.500,00R$        3.000,00R$        60 50,00R$                  

2.1.1. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DA INFRA ESTRUTURA 14.980,00R$      

2.1.2. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA 249,67R$                

2.2. CUSTO ADMISTRATIVO

VALOR VALOR VALOR TOTAL

MENSAL ANUAL MENSAL

Aluguel do escritório 1.700,00R$                                  1.700,00R$             

IPTU/Coleta de lixo 45,83R$                                       550,00R$           45,83R$                  

Consumo de energia elétrica 150,00R$                                     150,00R$                

Consumo de água e esgoto 50,00R$                                       50,00R$                  

Telefone fixo 100,00R$                                     100,00R$                

Internet 75,00R$                                       75,00R$                  

Telefone móvel empresarial 80,00R$                                       80,00R$                  

Alarme monitorado 150,00R$                                     150,00R$                

Material de expediente/limpeza 300,00R$                                     300,00R$                

Manutenção predial escritório elétrica/água/jardinagem 200,00R$                                     200,00R$                

2.2.1. VALOR TOTAL DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSAIS 2.850,83R$             

2.3. VEICULOS

VALOR VALOR DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO

TOTAL UNIDADE TOTAL ANUAL 20% MENSAL

Veículo leve pickup para uso Administrativo/Supervisão 1 33.855,00R$      33.855,00          2.708,40            225,70                     

2.3.1. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO EM VEICULOS SEDE/ESCRITÓRIO 33.855,00R$      

TOTAL DO GRUPO D

Reincidência de A sobre Aviso Prévio

TOTAL GERAL

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



2.3.2. VALOR TOTAL DEPRECISAÇÃO VEICULOS SEDE/ESCRITÓRIO 225,70R$                

3. CUSTO TOTAL DOS INVESTIMENTOS SEDE/ESCRITORIO 48.835,00R$      

3.1. REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO (INFRA ESTRUTURA + VEICULOS)

Considera-se 8% a.a. ( 0,67 % a.m. ) sobre o montante de investimentos realizados em infraestrutura e veículos

REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO 0,67% 327,19R$                

4. DESPESAS COM VEÍCULOS

4.1. DESPESAS COM VEÍCULO ADMINISTRATIVO/SUPERVISÃO

4.1.1. CUSTO FIXO MENSAL

VALOR QT. VEÍCULOS VALOR

ANUAL 1 MENSAL

Licenciamento 250,00R$                                     250,00               20,83R$                  

Seguro Total 1.750,00R$                                  1.750,00            145,83R$                

IPVA 677,10R$                                     677,10               56,43R$                  

TOTAL 2.677,10R$                                  223,09R$                

4.1.2. CUSTO VARIÁVEL MENSAL

QUANTIDADE Kilometragem Consumo por Valor Unitário CUSTO

GASTA POR necessária Km rodado/Mês do (os) MENSAL

TROCA para troca (km) 2500 Produto (os) POR VEICULO

1,00 13 192,31 2,80R$               538,46R$                

4,00 35.000 0,29 190,00R$           54,29R$                  

1,00 10.000 0,25 30,00R$             7,50R$                    

1,00 10.000 0,25 18,00R$             4,50R$                    

3,50 5.000 1,75 22,00R$             38,50R$                  

1,00 1.250 2,00 25,00R$             50,00R$                  

1,00 50.000 0,05 350,00R$           17,50R$                  

1,00 10.000 0,25 80,00R$             20,00R$                  

730,75R$                

CUSTO VARIÁVEL TOTAL MENSAL DOS VEÍCULOS 1 730,75R$                

4.1.3. CUSTO TOTAL MENSAL DO VEÍCULO DO ADMINISTRATIVO/SUPERVISÃO 953,84R$                

5. QUADRO RESUMO

CUSTO

MENSAL

Mão de Obra Total Administrativa - Direta 6.750,50R$        31%

Encargos Sociais sobre salários 7.904,76R$        37%

Benificios dos colaboradores 2.378,20R$        11%

Depreciação da Infraestrutura 249,67R$           1%

Custo Administrativo Mensal 2.850,83R$        13%

Depreciação dos Veículos 225,70R$           1%

Remuneração do Investimento 327,19R$           2%

Custo Veículo Administrativo (Fixo+Variavél) 953,84R$           4%

TOTAL MENSAL 21.640,70R$      100%

5.1. CUSTO TOTAL DA SEDE/ESCRITÓRIO SEM IMPOSTOS E LUCRO LIQUIDO 21.640,70R$           

6. BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

VALOR APLICADO VALOR

MENSAL

0,21% 58,60R$                  

0,97% 270,68R$                

0,59% 164,64R$                

4,07% 1.135,75R$             

9,96% 2.779,39R$             

Lavação Completa (2 por mês em média)

Pneu (4 pneus em 35.000Km)

Filtro ar (1 filtro em 10.000km)

Filtro óleo (1 filtro a cada 10.000km)

Óleo motor (3,5L a cada 5.000Km)

Combustível (1 Litro em 10Km)

LUCRO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Manutenção-1 (Cada 50.000Km - Amortecedor/buchas/pastilhas)

Manutenção-2 (Cada 10.000KM - Balanceamento/Geometria)

CUSTO VARIÁVEL TOTAL MENSAL POR VEÍCULO

DESCRIÇÃO %

DESCRIÇÃO
LUCRO PRESUMIDO

GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL



COFINS 3,00% 837,16R$                

PIS 0,65% 181,39R$                

ISS 3,00% 837,16R$                

22,45% 6.264,78R$             

7. CUSTO TOTAL GLOBAL DO ESCRITÓRIO 27.905,48R$           

TRIBUTOS:

TOTAL BDI



1. MÃO DE OBRA

1.1. EQUIPE OPERACIONAL - MÃO DE OBRA DIRETA

SALÁRIO H. EXTRAS MÊS Periculosidade OUTRA TOTAL TOTAL POR

BASE 0 30% GRATIFICAÇÃO UNITÁRIO TURMA

Eletricista 2 1.200,00R$       -R$                                           360,00R$          -R$                1.560,00R$       3.120,00R$             

1.1.2. VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA OPERACIONAL 3.120,00R$             

1.2.ENCARGOS SOCIAIS

1.2.1. COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO GRUPO GRUPO

A B C

A 365,25

B 52,00

C 4,00

E 26,00

F 11,00

G 272,25

FIXO 20,00%

FIXO 1,50%

FIXO 1,00%

FIXO 0,20%

FIXO 0,60%

FIXO 2,50%

FIXO 3,00%

FIXO 8,00%

36,80%

(B-C)/G 17,63%

((E+C)*1,33)/G*100 14,69%

F/G*100 4,04%

(2,5/G*100) 0,92%

(0,34/G*100) 0,12%

(0,23/G*100) 0,08%

G (30/G*100) 11,02%

(2/G*100) 0,73%

49,24%

- 6,47%

- 0,35%

(13,41/G*100) 4,93%

- 0,54%

12,29%

(6,47%*8%)+(0,35%*36,80%) 18,12%

(6,47%*8%)+(0,35%*36,80%) 0,65%

18,77%

117,10%

DOMINGOS 

DOMINGOS DE FÉRIAS 

 DIAS DE FÉRIAS (30 - 4)

FERIADOS

RESULTADO (A-B-C-D-E-F)

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS EQUIPE ATÉ 9m

BASE JULHO/2013

FUNÇÃO Nº ELEM.

CÓDIGO

GRUPO D - Reincidências

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio

TOTAL DO GRUPO D

TOTAL GERAL

DEP. RESC. S/ JUSTA CAUSA 

LICENÇA  PATERNIDADE

13º SALÁRIO

FALTAS JUSTIFICADAS

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL DO GRUPO C

ANEXO I-2

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

FERIADOS

DESCRIÇÃO FORMULAS

      INCIDENTE  HORA NORMAL 

DIAS POR ANO 

GRUPO A - Encargos Básicos

TOTAL DO GRUPO A

SENAI

INCRA

SEBRAF

SALARIO EDUCAÇÃO

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - Não incidem Encargos Sociais

AUXILIO ENFERMIDADE

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

INSS

SESI

DS REMUNERADO

SEG ACID TRABALHO

FGTS

GRUPO B - Incidem Encargos Sociais



3.653,49R$             

1.3. BENEFÍCIOS

CUSTO UNIT. Nº DE FUNC. CUSTO TOTAL CUSTO SOBRE VALOR MENSAL

DO BENEFICIO COM BENEF. DIÁRIO BENEFICÍO 15% 22

Vale Alimentação 12,00R$                                       2 24,00R$             27,60R$             607,20R$                

Vale Transporte 6,20R$                                         2 12,40R$             13,64R$             300,08R$                

Seguro de vida 22,00R$                                       2 44,00R$                  

VALOR TOTAL DOS BENEFICIOS 951,28R$                

2. Equipamentos e ferramentas operacionais

2.1. Equipamentos e ferramentas de uso individual

QUANT TOTAL VALOR VALOR VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO

NA EQUIPE UNIDADE TOTAL MÊSES MENSAL

Capacete aba total classe B 2 50,00R$             100,00R$          12 8,33R$                    

Cinto de segurança para eletricista 4 pontos 2 475,00R$          950,00R$          36 26,39R$                  

Talabarte de segurança regulavel de corda 2 135,00R$          270,00R$          24 11,25R$                  

Travaqueda para corda 12 mm 2 90,00R$             180,00R$          36 5,00R$                    

Corda de linha de vida 12mm (25 metros) 2 50,00R$             100,00R$          12 8,33R$                    

Mosquetão ova dupla trava normatizado 6 30,00R$             180,00R$          36 5,00R$                    

Fita de ancoragem para transposição/amaração escada manual 2 35,00R$             70,00R$             12 5,83R$                    

Luva de borracha 1.000V classe 0 2 250,00R$          500,00R$          12 41,67R$                  

Luva de cobertura para luvas de borracha 2 30,00R$             60,00R$             3 20,00R$                  

Luva de vaqueta 2 5,00R$               10,00R$             1 10,00R$                  

Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha 2 25,00R$             50,00R$             12 4,17R$                    

Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos 4 415,00R$          1.660,00R$       24 69,17R$                  

Sapato de segurança padronizado eletricista 4 35,00R$             140,00R$          12 11,67R$                  

Oculos de segurança para uso externo 2 2,50R$               5,00R$               6 0,83R$                    

Camiseta algodão padrão uniforme contratada 6 20,00R$             120,00R$          12 10,00R$                  

Canivete para eletricista com bainha 2 15,00R$             30,00R$             12 2,50R$                    

Chave de fenda neon (chave teste) para 500V 2 2,00R$               4,00R$               6 0,67R$                    

Chave ajustavél 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 2 249,00R$          498,00R$          24 20,75R$                  

Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V 2 90,00R$             180,00R$          12 15,00R$                  

Alicate universal 8" com isolação 1.000V 2 35,00R$             70,00R$             12 5,83R$                    

Escala métrica de madeira com 1 metro 2 15,00R$             30,00R$             12 2,50R$                    

Chave fenda 5/16X8" com haste isolada 2 7,50R$               15,00R$             12 1,25R$                    

Chave fenda 1/4X6" com haste isolada 2 7,50R$               15,00R$             12 1,25R$                    

Chave fenda 3/16X5" com haste isolada 2 7,50R$               15,00R$             12 1,25R$                    

Chave fenda 1/8X4" com haste isolada 2 7,50R$               15,00R$             12 1,25R$                    

Chave philips 1/4X6" com haste isolada 2 9,50R$               19,00R$             12 1,58R$                    

Chave philips 3/16X4" com haste isolada 2 9,50R$               19,00R$             12 1,58R$                    

Chave philips 1/8X4" com haste isolada 2 9,50R$               19,00R$             12 1,58R$                    

Escova de aço 2 15,00R$             30,00R$             6 5,00R$                    

Lima Mursa Chata 12" 2 15,00R$             30,00R$             12 2,50R$                    

Lima Bastarda Chata 12" 2 15,00R$             30,00R$             12 2,50R$                    

Lima redonda 12" 2 20,00R$             40,00R$             12 3,33R$                    

2.1.1. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL 5.454,00R$       

2.1.2. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL 307,97R$                

2.2. Equipamentos e ferramentas de uso coletivo

VALOR VALOR VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO

TOTAL UNIDADE TOTAL MÊSES MENSAL

Cone 70 cm de altura de borracha 5 60,00R$             300,00R$          24 12,50R$                  

Bisnaga de protetor solar 100 ml 1 45,00R$             45,00R$             12 3,75R$                    

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



Talco industrial para luvas de borracha 100 gr 1 25,00R$             25,00R$             12 2,08R$                    

Bandeirola para sinalização cones 5 12,00R$             60,00R$             12 5,00R$                    

Fita de sinalização (50m) 1 5,40R$               5,40R$               3 1,80R$                    

Caixa de medicamentos e primeiros socorros 1 69,00R$             69,00R$             12 5,75R$                    

Placa "Homens trabalhando" 2 20,00R$             40,00R$             12 3,33R$                    

Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" 2 20,00R$             40,00R$             12 3,33R$                    

Alicate volt-amperímetro 1 139,00R$          139,00R$          12 11,58R$                  

Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm 1 150,00R$          150,00R$          24 6,25R$                    

Trena de fibra de 50m 1 60,00R$             60,00R$             24 2,50R$                    

Arco de serra ajustável 1 35,00R$             35,00R$             24 1,46R$                    

Caixa metálica ou couro para ferramentas 1 37,00R$             37,00R$             24 1,54R$                    

Lâmina de serra para ferro 3 2,50R$               7,50R$               6 1,25R$                    

Escada madeira 4,20 M fechada 7,20 M aberta 1 450,00R$          450,00R$          24 18,75R$                  

Bandeirola para escada 1 12,00R$             12,00R$             6 2,00R$                    

Alicate de pressão 10" 1 38,00R$             38,00R$             24 1,58R$                    

Farolete 12V - 20 m de cabo 1 95,00R$             95,00R$             24 3,96R$                    

Lanterna grande com bateria recarregável 1 63,00R$             63,00R$             24 2,63R$                    

Balde de lona com 12 m de corda de içamento 1 31,00R$             31,00R$             6 5,17R$                    

Fação para poda com bainha 1 26,00R$             26,00R$             12 2,17R$                    

Serrote carpinteiro cabo madeira 20" 1 33,50R$             33,50R$             12 2,79R$                    

Marreta leve 500 gr 1 17,90R$             17,90R$             12 1,49R$                    

Martelo unha 1 14,90R$             14,90R$             12 1,24R$                    

Talhadeira 200mm 1 8,50R$               8,50R$               12 0,71R$                    

Furadeira impacto profissional/industrial 900W 1 250,00R$          250,00R$          36 6,94R$                    

Extenção de cabo elétrica cabo PP 20 metros 1 29,00R$             29,00R$             12 2,42R$                    

Jogo de brocas aço rápido 1 39,00R$             39,00R$             6 6,50R$                    

Jogo de brocas concreto videa 1 31,00R$             31,00R$             6 5,17R$                    

Jogo de brocas madeira 1 28,00R$             28,00R$             6 4,67R$                    

2.2.1. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO 2.179,70R$       

2.2.2. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO COELTIVO 130,31R$                

3. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS OPERACIONAIS 7.633,70R$       

4. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS OPERACIONAIS 438,28R$                

5. VEICULOS

TOTAL DE VALOR VALOR DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO

VEICULOS VEICULO EQUIPAMENTO ANUAL MENSAL

1 79.500,00R$     10.500,00R$     9.000,00R$       750,00R$                

5.1. TOTAL DE VEICULOS 90.000,00R$     750,00R$                

5.2. VALOR TOTAL DEPRECISAÇÃO VEICULOS OPERACIONAIS 750,00R$                

6. CUSTO DOS INVESTIMENTOS ( Remuneração )

Considera-se 8% a.a. ( 0,67 % a.m. ) sobre o montante de investimentos realizados em infraestrutura e veículos

REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO 0,67% 654,15R$                

7. DESPESAS COM VEÍCULO

7.1. CUSTO FIXO MENSAL

VALOR Número de VALOR

ANUAL Veículos MENSAL

Licenciamento 250,00R$                                     1 20,83R$                  

Seguro 3.500,00R$                                  1 291,67R$                

DESCRIÇÃO

Camionete tipo pick-up com carga mínima de 750 Kg, equipada com

escada giratória com alcance minimo de 9 metros, caixa ou armário

para acondicionamento de materiais e ferramentas e deverá atender a

legislação dos órgão controladores de trânsito.

DESCRIÇÃO



IPVA 1.590,00R$                                  1 132,50R$                

TOTAL 5.340,00R$                                  445,00R$                

7.1.2. CUSTO VARIÁVEL MENSAL

QUANTIDADE Kilometragem Consumo por Valor Unitário CUSTO

GASTA POR necessária Km rodado/Mês do (os) MENSAL

TROCA para troca (km) 3500 Produto (os) POR VEICULO

1,00 7 500,00 2,45R$               1.225,00R$             

4,00 60.000 0,23 675,00R$          157,50R$                

1,00 10.000 0,35 30,00R$             10,50R$                  

1,00 10.000 0,35 18,00R$             6,30R$                    

5,50 5.000 3,85 22,00R$             84,70R$                  

1,00 1.750 2,00 50,00R$             100,00R$                

1,00 50.000 0,07 1.250,00R$       87,50R$                  

1,00 10.000 0,35 150,00R$          52,50R$                  

1.724,00R$             

CUSTO VARIÁVEL TOTAL MENSAL DOS VEÍCULOS 1 1.724,00R$             

8. QUADRO RESUMO

CUSTO

MENSAL

Mão de obra 3.120,00R$       27%

Encargos Sociais 3.653,49R$       31%

Benificios 951,28R$          8%

Depreciação dos equipamentos e ferramentas 438,28R$          4%

Depreciação do veículo operacional 750,00R$          6%

Remuneração do investimento 654,15R$          6%

Custo fixo do veículo operacional 445,00R$          4%

Custo variável do veículo operacional 1.724,00R$       15%

TOTAL MENSAL 11.736,20R$     100%

8.1. CUSTO TOTAL DA SEDE/ESCRITÓRIO SEM BDI (IMPOSTOS E LUCRO LIQUIDO) 11.736,20R$           

9. BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

VALOR APLICADO VALOR

MENSAL

0,21% 31,78R$                  

0,97% 146,80R$                

0,59% 89,29R$                  

4,07% 615,94R$                

9,96% 1.507,32R$             

COFINS 3,00% 454,01R$                

PIS 0,65% 98,37R$                  

ISS 3,00% 454,01R$                

22,45% 3.397,52R$             

10. CUSTO TOTAL GLOBAL DA EQUIPE OPERACIONAL ATÉ 9m 15.133,71R$           

Óleo motor (5,5L a cada 5.000Km)

Lavação Completa (2 por mês em média)

DESCRIÇÃO
LUCRO PRESUMIDO

Combustível (1 Litro em 7Km)

Manutenção-2 (Cada 10.000KM - Balanceamento/Geometria)

Pneu (4 pneus em 60.000Km)

Filtro ar (1 filtro em 10.000km)

Filtro óleo (1 filtro a cada 10.000km)

Manutenção-1 (Cada 50.000Km - Amortecedor/buchas/pastilhas)

DESCRIÇÃO

CUSTO VARIÁVEL TOTAL MENSAL POR VEÍCULO

DESCRIÇÃO %

TOTAL BDI

GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

LUCRO

TRIBUTOS:



1. MÃO DE OBRA

1.1. EQUIPE OPERACIONAL - MÃO DE OBRA DIRETA

SALÁRIO H. EXTRAS MÊS Periculosidade OUTRA TOTAL TOTAL POR

BASE 0 30% GRATIFICAÇÃO UNITÁRIO TURMA

Motorista Operador Guindaste 1 1.200,00R$        -R$                                            -R$                 1.200,00R$        1.200,00R$              

Eletricista 1 1.200,00R$        -R$                                            360,00R$            -R$                 1.560,00R$        1.560,00R$              

1.1.2. VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA OPERACIONAL 2.760,00R$              

1.2.ENCARGOS SOCIAIS

1.2.1. COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO GRUPO GRUPO

A B C

A 365,25

B 52,00

C 4,00

D 26,00

E 11,00

F 272,25

FIXO 20,00%

FIXO 1,50%

FIXO 1,00%

FIXO 0,20%

FIXO 0,60%

FIXO 2,50%

FIXO 3,00%

FIXO 8,00%

36,80%

(B-C)/G 17,63%

((E+C)*1,33)/G*100 14,69%

F/G*100 4,04%

(2,5/G*100) 0,92%

(0,34/G*100) 0,12%

(0,23/G*100) 0,08%

G (30/G*100) 11,02%

(2/G*100) 0,73%

49,24%

- 6,47%

- 0,35%

(13,41/G*100) 4,93%

- 0,54%

12,29%

(6,47%*8%)+(0,35%*36,80%) 18,12%

(6,47%*8%)+(0,35%*36,80%) 0,65%

18,77%

117,10%

DEP. RESC. S/ JUSTA CAUSA 

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - Reincidências

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio

13º SALÁRIO

FALTAS JUSTIFICADAS

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

SENAI

INCRA

SEBRAF

SALARIO EDUCAÇÃO

SEG ACID TRABALHO

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

ANEXO I-3

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

DOMINGOS 

DOMINGOS DE FÉRIAS 

 DIAS DE FÉRIAS (30 - 4)

FERIADOS

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS EQUIPE ACIMA 9m

BASE JULHO/2013

FUNÇÃO Nº ELEM.

CÓDIGO DESCRIÇÃO FORMULAS

      INCIDENTE  HORA NORMAL 

GRUPO A - Encargos Básicos

TOTAL DO GRUPO A

RESULTADO (A-B-C-D-E-F)

DIAS POR ANO 

INSS

SESI

GRUPO B - Incidem Encargos Sociais

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - Não incidem Encargos Sociais

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

FGTS

DS REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO ENFERMIDADE

FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

LICENÇA  PATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO D

TOTAL GERAL



3.231,93R$              

1.4. BENEFÍCIOS

CUSTO UNIT. Nº DE FUNC. CUSTO TOTAL CUSTO SOBRE VALOR MENSAL

DO BENEFICIO COM BENEF. DIÁRIO BENEFICÍO 15% 22

Vale Alimentação 12,00R$                                        2 24,00R$             27,60R$             607,20R$                 

Vale Transporte 6,00R$                                          2 12,00R$             13,20R$             290,40R$                 

Seguro de vida 22,00R$                                        2 44,00R$                   

VALOR TOTAL DOS BENEFICIOS 941,60R$                 

2. Equipamentos e ferramentas operacionais

2.1. Equipamentos e ferramentas de uso individual

QUANT TOTAL VALOR VALOR VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO

NA EQUIPE UNIDADE TOTAL MÊSES MENSAL

Capacete aba total classe B 2 50,00R$              100,00R$           12 8,33R$                     

Cinto de segurança para eletricista 4 pontos 1 475,00R$            475,00R$           36 13,19R$                   

Luva de borracha 1.000V classe 0 1 250,00R$            250,00R$           12 20,83R$                   

Luva de cobertura para luvas de borracha 1 30,00R$              30,00R$             3 10,00R$                   

Luva de vaqueta 1 5,00R$                5,00R$               1 5,00R$                     

Bolsa para acondicionamento das luvas de borracha 1 25,00R$              25,00R$             12 2,08R$                     

Vestimenta normatizada anti-chama manga longa com refletivos 2 415,00R$            830,00R$           24 34,58R$                   

Sapato de segurança padronizado eletricista 2 35,00R$              70,00R$             12 5,83R$                     

Oculos de segurança para uso externo 1 2,50R$                2,50R$               6 0,42R$                     

Camiseta algodão padrão uniforme contratada 4 20,00R$              80,00R$             12 6,67R$                     

Canivete para eletricista com bainha 1 15,00R$              15,00R$             12 1,25R$                     

Chave de fenda neon (chave teste) para 500V 1 2,00R$                2,00R$               6 0,33R$                     

Chave ajustavél 200mm, (12") cabo isolado 1.000 V 1 249,00R$            249,00R$           24 10,38R$                   

Alicate bomba d'agua 10" com isolação 1.000V 1 90,00R$              90,00R$             12 7,50R$                     

Alicate universal 8" com isolação 1.000V 1 35,00R$              35,00R$             12 2,92R$                     

Escala métrica de madeira com 1 metro 1 15,00R$              15,00R$             12 1,25R$                     

Chave fenda 5/16X8" com haste isolada 1 7,50R$                7,50R$               12 0,63R$                     

Chave fenda 1/4X6" com haste isolada 1 7,50R$                7,50R$               12 0,63R$                     

Chave fenda 3/16X5" com haste isolada 1 7,50R$                7,50R$               12 0,63R$                     

Chave fenda 1/8X4" com haste isolada 1 7,50R$                7,50R$               12 0,63R$                     

Chave philips 1/4X6" com haste isolada 1 9,50R$                9,50R$               12 0,79R$                     

Chave philips 3/16X4" com haste isolada 1 9,50R$                9,50R$               12 0,79R$                     

Chave philips 1/8X4" com haste isolada 1 9,50R$                9,50R$               12 0,79R$                     

Escova de aço 1 15,00R$              15,00R$             6 2,50R$                     

Lima Mursa Chata 12" 1 15,00R$              15,00R$             12 1,25R$                     

Lima Bastarda Chata 12" 1 15,00R$              15,00R$             12 1,25R$                     

Lima redonda 12" 1 20,00R$              20,00R$             12 1,67R$                     

2.1.1. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL 2.397,00R$        

2.1.2. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL 142,11R$                 

2.2. Equipamentos e ferramentas de uso coletivo

VALOR VALOR VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO

TOTAL UNIDADE TOTAL MÊSES MENSAL

Cone 70 cm de altura de borracha 5 60,00R$              300,00R$           24 12,50R$                   

Bisnaga de protetor solar 100 ml 1 45,00R$              45,00R$             12 3,75R$                     

Talco industrial para luvas de borracha 100 gr 1 25,00R$              25,00R$             12 2,08R$                     

Bandeirola para sinalização cones 5 12,00R$              60,00R$             12 5,00R$                     

Fita de sinalização (50m) 1 5,40R$                5,40R$               3 1,80R$                     

Caixa de medicamentos e primeiros socorros 1 69,00R$              69,00R$             12 5,75R$                     

Placa "Homens trabalhando" 2 20,00R$              40,00R$             12 3,33R$                     

Placa "Não Ultrapasse - Risco de queda de objetos" 2 20,00R$              40,00R$             12 3,33R$                     

Alicate volt-amperímetro 1 139,00R$            139,00R$           12 11,58R$                   

Chave Combinada- jogo de 6 a 32 mm 1 150,00R$            150,00R$           24 6,25R$                     

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



Trena de fibra de 50m 1 60,00R$              60,00R$             24 2,50R$                     

Arco de serra ajustável 1 35,00R$              35,00R$             24 1,46R$                     

Caixa metálica ou couro para ferramentas 1 37,00R$              37,00R$             24 1,54R$                     

Lâmina de serra para ferro 3 2,50R$                7,50R$               6 1,25R$                     

Bandeirola para escada 1 12,00R$              12,00R$             6 2,00R$                     

Alicate de pressão 10" 1 38,00R$              38,00R$             24 1,58R$                     

Farolete 12V - 20 m de cabo 1 95,00R$              95,00R$             24 3,96R$                     

Lanterna grande com bateria recarregável 1 63,00R$              63,00R$             24 2,63R$                     

Balde de lona com 12 m de corda de içamento 1 31,00R$              31,00R$             6 5,17R$                     

Fação para poda com bainha 1 26,00R$              26,00R$             12 2,17R$                     

Serrote carpinteiro cabo madeira 20" 1 33,50R$              33,50R$             12 2,79R$                     

Marreta leve 500 gr 1 17,90R$              17,90R$             12 1,49R$                     

Martelo unha 1 14,90R$              14,90R$             12 1,24R$                     

Talhadeira 200mm 1 8,50R$                8,50R$               12 0,71R$                     

Furadeira impacto profissional/industrial 900W 1 250,00R$            250,00R$           36 6,94R$                     

Extenção de cabo elétrica cabo PP 20 metros 1 29,00R$              29,00R$             12 2,42R$                     

Jogo de brocas aço rápido 1 39,00R$              39,00R$             6 6,50R$                     

Jogo de brocas concreto videa 1 31,00R$              31,00R$             6 5,17R$                     

Jogo de brocas madeira 1 28,00R$              28,00R$             6 4,67R$                     

2.2.1. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO 1.729,70R$        

2.2.2. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO COELTIVO 111,56R$                 

3. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS OPERACIONAIS 4.126,70R$        

4. VALOR TOTAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS OPERACIONAIS 253,67R$                 

5. VEICULOS

TOTAL DE VALOR VALOR DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO

VEICULOS VEICULO EQUIPAMENTO ANUAL MENSAL

1 150.000,00R$     60.000,00R$      16.800,00R$      1.400,00R$              

5.1. TOTAL DE VEICULOS 210.000,00R$    1.400,00R$              

5.2. VALOR TOTAL DEPRECISAÇÃO VEICULOS OPERACIONAIS 1.400,00R$              

6. CUSTO DOS INVESTIMENTOS ( Remuneração )

Considera-se 8% a.a. ( 0,67 % a.m. ) sobre o montante de investimentos realizados em infraestrutura e veículos

REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO 0,67% 1.434,65R$              

7. DESPESAS COM VEÍCULO

7.1. CUSTO FIXO MENSAL

VALOR Número de VALOR

ANUAL Veículos MENSAL

Licenciamento 250,00R$                                      1 20,83R$                   

Seguro 5.000,00R$                                   1 416,67R$                 

IPVA 1.500,00R$                                   1 125,00R$                 

TOTAL 6.750,00R$                                   562,50R$                 

7.1.2. CUSTO VARIÁVEL MENSAL

QUANTIDADE Kilometragem Consumo por Valor Unitário CUSTO

GASTA POR necessária Km rodado/Mês do (os) MENSAL

TROCA para troca (km) 3000 Produto (os) POR VEICULO

1,00 4 750,00 2,50R$               1.875,00R$              

4,00 60.000 0,20 950,00R$           190,00R$                 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Caminhão 3/4 4x2 cabine simples, dotado de carroceria com caixa ou

bau para acondicionamento de materiais e ferramentas, equipado com

guindaste hidraulico com cesto para elevação de pessoas com alcance

minimo de 20 metros, dotado de válvulas de segurança e sistema de

emergência para descida manual do conjunto em contingência que

exijam  tal operação, padrão CELESC.

Combustível (1 Litro em 4Km)

Pneu (4 pneus em 60.000Km)



1,00 10.000 0,30 100,00R$           30,00R$                   

1,00 10.000 0,30 50,00R$             15,00R$                   

20,00 5.000 12,00 12,00R$             144,00R$                 

1,00 1.500 2,00 50,00R$             100,00R$                 

1,00 50.000 0,06 1.700,00R$        102,00R$                 

1,00 10.000 0,30 350,00R$           105,00R$                 

2.561,00R$              

CUSTO VARIÁVEL TOTAL MENSAL DOS VEÍCULOS 1 2.561,00R$              

8. QUADRO RESUMO

CUSTO

MENSAL

Mão de obra 2.760,00R$         21%

Encargos Sociais 3.231,93R$         25%

Benificios 941,60R$            7%

Depreciação dos equipamentos e ferramentas 253,67R$            2%

Depreciação do veículo operacional 1.400,00R$         11%

Remuneração do investimento 1.434,65R$         11%

Custo fixo do veículo operacional 562,50R$            4%

Custo variável do veículo operacional 2.561,00R$         19%

TOTAL MENSAL 13.145,35R$       100%

8.1. CUSTO TOTAL DA SEDE/ESCRITÓRIO SEM BDI (IMPOSTOS E LUCRO LIQUIDO) 13.145,35R$            

9. BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

VALOR APLICADO VALOR

MENSAL

0,21% 35,60R$                   

0,97% 164,42R$                 

0,59% 100,01R$                 

4,07% 689,90R$                 

9,96% 1.688,30R$              

COFINS 3,00% 508,52R$                 

PIS 0,65% 110,18R$                 

ISS 3,00% 508,52R$                 

22,45% 3.805,46R$              

10. CUSTO TOTAL GLOBAL DA EQUIPE OPERACIONAL ACIMA 9m 16.950,81R$            

DESCRIÇÃO
LUCRO PRESUMIDO

Filtro ar (1 filtro em 10.000km)

Filtros óleo (1 filtro a cada 10.000km)

Óleo motor (20L a cada 5.000Km)

Lavação Completa (2 por mês em média)

Manutenção-1 (Cada 50.000Km - Amortecedor/buchas/pastilhas)

TOTAL BDI

%

GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

LUCRO

DESCRIÇÃO

TRIBUTOS:

Manutenção-2 (Cada 10.000KM - Balanceamento/Geometria)

CUSTO VARIÁVEL TOTAL MENSAL POR VEÍCULO



Número de pontos do parque de iluminação da AMAVI 27.658 pontos

Taxa de falhas médias por mês do sistema em pontos até 9m 4,20%

Total de atendimentos necessários por mês 1162 atendimentos

Total de dias trabalhados no mês 18 dias

Total de atendimentos por dia trabalhado 65 pontos 

Capacidade de atendimentos de uma equipe 24 atendimentos

Total de equipes necessárias 3 equipes

Número de pontos do parque de iluminação da AMAVI 27.658 pontos

Taxa de falhas médias por mês do sistema em pontos acima de 9m 1,10%

Total de atendimentos necessários por mês 304 atendimentos

Total de dias trabalhados no mês 18 dias

Total de atendimentos por dia trabalhado 17 pontos 

Capacidade de atendimentos de uma equipe 24 atendimentos

Total de equipes necessárias 1 equipes

NÚMERO TOTAL DE EQUIPES 4 equipes

ANEXO I-4

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

QUANTIDADE DE EQUIPES ATÉ 9m

QUANTIDADE DE EQUIPES ACIMA 9m



22 dias

1 dias

2 dias

1 dias

18 dias

NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS

ANEXO I - 5

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

Total de dias efetivos de realização dos trabalhos em campo.

Dias uteis no mês

Dias do mês de manutenção corretiva e preventiva veículo

Dias do mês com chuva que impossibilitam a realização dos serviços

Dias do mês com falta imprevista de funcionários



Total de equipes necessárias até 9m 3 equipes

Total de equipes necessárias acima 9m 1 equipes

Valor total da estrutura do escritório

A= CEOATE9m X

B= CEOAC9m X

A= X = 45.401,14

B= X = 16.950,81

= 62.351,95

CEE X A CEE X B

X X

CRATE9m= CRAC9m=

Onde:

CEOATE9m= Custo Estrutura Operacional até 9m

CEOAC9m= Custo Estrutura Operacional acima 9m

NEATE9m= Número de equipes até 9m

NEAC9m= Número de equipes acima 9m

CEE= Custo da estrutura administrativa

CRATE9m= Custo do Rateio para equipes até 9m

CRAC9m= Custo do Rateio para equipes acima 9m

RATEIO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVO

NEATE9m

NEAC9m

CRATE9m= total

NEATE9m

16.950,81
3
1

CRATE9m= CRAC9m=62.351,95

CRAC9m=

3

27.905,48R$           

TOTAL

62.351,95

1

27.905,48 45.401,14

total

NEAC9m

ANEXO I - 6

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

6.773,06R$                       

27.905,48 16.950,81

7.586,30R$                       

15.133,71



Item Pesos 1-10

1 Serviço de substituição de lâmpadas ou fotocélulas 2,0 => X

2 Serviço de substiuição de reator ou chaves ou base 7,0 => Y

3 Serviço de substituição de braços ou luminárias 10,0 => Z

4 Serviço de conserto ou limpeza de luminária ou substituição 5,0 => W

ou conserto de emenda ou conector

Custo mensal da equipe para serviços em poste até 9m (incluido estr. escr.) R$ 21.906,77 CTm

Estimativa de dias trabalhados no mês 18

Custo diario da equipe para realizar serviços até 9m R$ 1.217,04 => CTd

Número de atendimentos por dia trabalhado = 24 Atendimentos

X = 20 => 83,3%

Y = 5 => 20,8%

Z = 1 => 4,2%

W = 5 => 20,8%

Z = 2.W

Z = 5.X

Y = 3,5.X

X = Y/3,5

Variavel Equivalente

X = 2.W/5 0,4 W

Y = 7.W/5 1,4 W

Z = 2.W 2,0 W

20.X + 5.Y + Z + 5.W

8 7 2,0 5

Resolvendo a equação teremos:

CTd = 22,0 W

R$ 1.217,04 = 22,0 W

S1 X = R$ 22,13

S2 Y = R$ 77,45

S3 Z = R$ 110,64

S4 W = R$ 55,32

Serviços estimados por dia de trabalho com base nos atendimentos

Elaboração da equação do custo dos serviços X, Y, Z e W

coef. Algébrico

Assim o custo mensal da equipe (CTd) será igual a equação abaixo

ANEXO I-7

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

CÁLCULO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS ATÉ 9m

Descrição dos serviços





Item Pesos 1-10

S5 Serviço de substituição de lâmpadas ou fotocélulas 2,0 => X

S6 Serviço de substiuição de reator ou chaves ou base 7,0 => Y

S7 Serviço de substituição de braços ou luminárias 10,0 => Z

S8 Serviço de conserto ou limpeza de luminária ou substituição ou conserto de emenda ou conector5,0 => W

Custo mensal da equipe para serviços em poste acima 9m (incluido estr. escr.) R$ 24.537,10 CTm

Estimativa de dias trabalhados no mês 18

Custo diario da equipe para realizar serviços acima 9m R$ 1.363,17 => CTd

Número de atendimentos por dia trabalhado = 24 Atendimentos

X = 20 => 83,3%

Y = 5 => 20,8%

Z = 1 => 4,2%

W = 5 => 20,8%

Z = 2.W

Z = 5.X

Y = 3,5.X

X = Y/3,5

Variavel Equivalente

X = 2.W/5 0,4 W

Y = 7.W/5 1,4 W

Z = 2.W 2,0 W

20.X + 5.Y + Z + 5.W

8 7 2,0 5

Resolvendo a equação teremos:

CTd = 22,0 W

R$ 1.363,17 = 22,0 W

S1 X = R$ 24,78

S2 Y = R$ 86,75

S3 Z = R$ 123,92

S4 W = R$ 61,96

Serviços estimados por dia de trabalho com base nos atendimentos

Elaboração da equação do custo dos serviços X, Y, Z e W

coef. Algébrico

Assim o custo mensal da equipe (CTd) será igual a equação abaixo

ANEXO I-8

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

CÁLCULO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS ACIMA 9m

Descrição dos serviços



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 733 12,81R$                 9.387,29R$           

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 185 1,43R$                   264,55R$               

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 43 2,38R$                   102,20R$               

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 58 41,07R$                 2.381,87R$           

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 27 136,15R$               3.676,05R$           

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 1094 2,01R$                   2.202,59R$           

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 818 2,43R$                   1.990,47R$           

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 542 2,67R$                   1.445,33R$           

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 264 2,90R$                   766,48R$               

ANEXO II

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

GLOBAL PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 182 231,55R$               42.142,10R$         

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 182 231,55R$               42.142,10R$         

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 31 33,35R$                 1.033,85R$           

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 33 35,31R$                 1.165,34R$           

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 27 37,45R$                 1.011,15R$           

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 121 6,56R$                   794,16R$               

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 121 5,68R$                   687,68R$               

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 121 6,18R$                   747,78R$               

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 121 7,67R$                   928,47R$               

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 121 5,10R$                   616,70R$               

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 121 2,75R$                   332,75R$               

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m; espessura

0,76mm.
PÇ 75 28,17R$                 2.112,50R$           

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 731 6,22R$                   4.549,26R$           



24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12 meses.

PÇ 7309 25,30R$                 184.917,70R$       

25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 81 33,98R$                 2.752,11R$           

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1209 36,45R$                 44.068,05R$         

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 213 50,11R$                 10.672,72R$         

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27, fecho

em aço inoxidável que permite o fechamento da

parte superior e inferior com alta pressão para braço

1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 93 140,50R$               13.066,19R$         

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40, fecho

em aço inoxidável que permite o fechamento da

parte superior e inferior com alta pressão para braço

3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 30 153,80R$               4.614,10R$           

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 54 7,39R$                   398,88R$               

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 54 8,13R$                   438,84R$               

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 54 8,42R$                   454,50R$               

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 54 9,53R$                   514,62R$               

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 54 10,21R$                 551,34R$               



36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1463 92,60R$                 135.473,80R$       

37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 30 126,39R$               3.791,60R$           

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 243 157,61R$               38.298,42R$         

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 53 199,88R$               10.593,82R$         

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 3902 33,50R$                 130.717,00R$       

701.804,35R$       

3.509.021,73R$   

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES

 VALOR TOTAL PARA 60 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura 

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 39,00 12,81R$                 499,46R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 10,00 1,43R$                    14,30R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 2,00 2,38R$                    4,75R$                    

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 3,00 41,07R$                 123,20R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 59,00 2,01R$                    118,79R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 44,00 2,43R$                    107,07R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 29,00 2,67R$                    77,33R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 14,00 2,90R$                    40,65R$                 

ANEXO II - 1

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 10,00 231,55R$               2.315,50R$            

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 10,00 231,55R$               2.315,50R$            

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 7,00 6,56R$                    45,94R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 7,00 5,68R$                    39,78R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 7,00 6,18R$                    43,26R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 7,00 7,67R$                    53,71R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 7,00 5,10R$                    35,68R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 7,00 2,75R$                    19,25R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 4,00 28,17R$                 112,67R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 39,00 6,22R$                    242,71R$               



24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 414,00 25,30R$                 10.474,20R$         

25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 52,00 36,45R$                 1.895,40R$            

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 50,11R$                 400,85R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 5,00 140,50R$               702,48R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 7,39R$                    22,16R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 8,13R$                    24,38R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 8,42R$                    25,25R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 9,53R$                    28,59R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 10,21R$                 30,63R$                 



36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 83,00 92,60R$                 7.685,80R$            

37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 10,00 157,61R$               1.576,07R$            

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 199,88R$               399,77R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 210,00 33,50R$                 7.035,00R$            

37.066,56R$         

185.332,80R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura 

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 17,00 12,81R$                 217,71R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                    5,72R$                    

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                    2,38R$                    

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 26,00 2,01R$                    52,35R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,43R$                    46,23R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 13,00 2,67R$                    34,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 6,00 2,90R$                    17,42R$                 

ANEXO II - 2

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 3,00 6,56R$                    19,69R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 3,00 5,68R$                    17,05R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 3,00 6,18R$                    18,54R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 3,00 7,67R$                    23,02R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 3,00 5,10R$                    15,29R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 3,00 2,75R$                    8,25R$                    

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 2,00 28,17R$                 56,33R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 17,00 6,22R$                    105,80R$               



24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 175,00 25,30R$                 4.427,50R$            

25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 33,98R$                 101,93R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 36,45R$                 291,60R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 19,00 50,11R$                 952,03R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                    7,39R$                    

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                    8,13R$                    

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                    8,42R$                    

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                    9,53R$                    

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 



36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 35,00 92,60R$                 3.241,00R$            

37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 157,61R$               315,21R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 4,00 199,88R$               799,53R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 92,00 33,50R$                 3.082,00R$            

16.591,83R$         

82.959,17R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura 

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 9,00 12,81R$                 115,26R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 1,43R$                    4,29R$                    

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                    2,38R$                    

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 13,00 2,01R$                    26,17R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 10,00 2,43R$                    24,33R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 7,00 2,67R$                    18,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 3,00 2,90R$                    8,71R$                    

ANEXO II - 3

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE ATALANTA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 2,00 231,55R$               463,10R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 2,00 231,55R$               463,10R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 1,00 6,56R$                    6,56R$                    

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 1,00 5,68R$                    5,68R$                    

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 1,00 6,18R$                    6,18R$                    

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 1,00 7,67R$                    7,67R$                    

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 1,00 5,10R$                    5,10R$                    

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 1,00 2,75R$                    2,75R$                    

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 9,00 6,22R$                    56,01R$                 



24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 93,00 25,30R$                 2.352,90R$            

25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 12,00 33,98R$                 407,72R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 36,45R$                 36,45R$                 

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 1,00 140,50R$               140,50R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                    7,39R$                    

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                    8,13R$                    

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                    8,42R$                    

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                    9,53R$                    

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 



36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 19,00 92,60R$                 1.759,40R$            

37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 126,39R$               252,77R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 157,61R$               157,61R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 47,00 33,50R$                 1.574,50R$            

8.656,77R$           

43.283,87R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura 

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 14,00 12,81R$                 179,29R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 1,43R$                    4,29R$                    

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                    2,38R$                    

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 22,00 2,01R$                    44,29R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 16,00 2,43R$                    38,93R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 11,00 2,67R$                    29,33R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,90R$                    14,52R$                 

ANEXO II - 4

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE AURORA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 2,00 6,56R$                    13,13R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 2,00 5,68R$                    11,37R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 2,00 6,18R$                    12,36R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 2,00 7,67R$                    15,35R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 2,00 5,10R$                    10,19R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 2,00 2,75R$                    5,50R$                    

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 14,00 6,22R$                    87,13R$                 



24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 139,00 25,30R$                 3.516,70R$            

25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 25,00 36,45R$                 911,25R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 50,11R$                 400,85R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                    7,39R$                    

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                    8,13R$                    

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                    8,42R$                    

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                    9,53R$                    

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 



36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 28,00 92,60R$                 2.592,80R$            

37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 5,00 157,61R$               788,03R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 199,88R$               399,77R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 77,00 33,50R$                 2.579,50R$            

14.459,69R$         

72.298,43R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura 

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 13,00 12,81R$                 166,49R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                    5,72R$                    

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                    2,38R$                    

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,01R$                    38,25R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 14,00 2,43R$                    34,07R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 9,00 2,67R$                    24,00R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,90R$                    14,52R$                 

ANEXO II - 5

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 2,00 6,56R$                    13,13R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 2,00 5,68R$                    11,37R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 2,00 6,18R$                    12,36R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 2,00 7,67R$                    15,35R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 2,00 5,10R$                    10,19R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 2,00 2,75R$                    5,50R$                    

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 13,00 6,22R$                    80,90R$                 



24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 147,00 25,30R$                 3.719,10R$            

25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 6,00 36,45R$                 218,70R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                    7,39R$                    

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                    8,13R$                    

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                    8,42R$                    

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                    9,53R$                    

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 



36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 29,00 92,60R$                 2.685,40R$            

37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 157,61R$               157,61R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 68,00 33,50R$                 2.278,00R$            

12.082,64R$         

60.413,20R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 3,00 12,81R$                 38,42R$                 

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 1,43R$                   1,43R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 4,00 2,01R$                   8,05R$                   

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 3,00 2,43R$                   7,30R$                   

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 2,00 2,67R$                   5,33R$                   

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 1,00 2,90R$                   2,90R$                   

ANEXO II - 6

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 1,00 231,55R$               231,55R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 1,00 231,55R$               231,55R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 1,00 6,56R$                   6,56R$                   

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 1,00 5,68R$                   5,68R$                   

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 1,00 6,18R$                   6,18R$                   

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 1,00 7,67R$                   7,67R$                   

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 1,00 5,10R$                   5,10R$                   

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 1,00 2,75R$                   2,75R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 3,00 6,22R$                   18,67R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 21,00 25,30R$                 531,30R$               



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 36,45R$                 291,60R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 2,00 50,11R$                 100,21R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 1,00 140,50R$               140,50R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 4,00 92,60R$                 370,40R$               



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 157,61R$               315,21R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 13,00 33,50R$                 435,50R$               

3.635,47R$           

18.177,37R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 16,00 12,81R$                 204,91R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                   5,72R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 24,00 2,01R$                   48,32R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 18,00 2,43R$                   43,80R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 12,00 2,67R$                   32,00R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 6,00 2,90R$                   17,42R$                 

ANEXO II - 7

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE DONA EMMA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 3,00 6,56R$                   19,69R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 3,00 5,68R$                   17,05R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 3,00 6,18R$                   18,54R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 3,00 7,67R$                   23,02R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 3,00 5,10R$                   15,29R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 3,00 2,75R$                   8,25R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 2,00 28,17R$                 56,33R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 16,00 6,22R$                   99,57R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 133,00 25,30R$                 3.364,90R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 33,98R$                 271,81R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 38,00 36,45R$                 1.385,10R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 14,00 50,11R$                 701,49R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 27,00 92,60R$                 2.500,20R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 126,39R$               252,77R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 8,00 157,61R$               1.260,85R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 3,00 199,88R$               599,65R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 85,00 33,50R$                 2.847,50R$           

16.410,77R$         

82.053,85R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 85,00 12,81R$                 1.088,57R$           

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 21,00 1,43R$                   30,03R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 2,38R$                   9,51R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 7,00 41,07R$                 287,47R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 127,00 2,01R$                   255,69R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 95,00 2,43R$                   231,17R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 63,00 2,67R$                   168,00R$               

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 31,00 2,90R$                   90,00R$                 

ANEXO II - 8

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE IBIRAMA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 21,00 231,55R$               4.862,55R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 21,00 231,55R$               4.862,55R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 33,35R$                 66,70R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 3,00 35,31R$                 105,94R$               

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 14,00 6,56R$                   91,89R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 14,00 5,68R$                   79,57R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 14,00 6,18R$                   86,52R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 14,00 7,67R$                   107,43R$               

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 14,00 5,10R$                   71,35R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 14,00 2,75R$                   38,50R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 8,00 28,17R$                 225,33R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 84,00 6,22R$                   522,76R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 855,00 25,30R$                 21.631,50R$         



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 7,00 33,98R$                 237,84R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 142,00 36,45R$                 5.175,90R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 14,00 50,11R$                 701,49R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 11,00 140,50R$               1.545,46R$           

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 2,00 153,80R$               307,61R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 6,00 7,39R$                   44,32R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 6,00 8,13R$                   48,76R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 6,00 8,42R$                   50,50R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 6,00 9,53R$                   57,18R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 6,00 10,21R$                 61,26R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 171,00 92,60R$                 15.834,60R$         



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 28,00 157,61R$               4.412,99R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 3,00 199,88R$               599,65R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 452,00 33,50R$                 15.142,00R$         

79.432,56R$         

397.162,82R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 19,00 12,81R$                 243,33R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                   5,72R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 2,00 2,38R$                   4,75R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 29,00 2,01R$                   58,39R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 21,00 2,43R$                   51,10R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 14,00 2,67R$                   37,33R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 7,00 2,90R$                   20,32R$                 

ANEXO II - 9

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE IMBUIA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 5,00 231,55R$               1.157,75R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 5,00 231,55R$               1.157,75R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 3,00 6,56R$                   19,69R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 3,00 5,68R$                   17,05R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 3,00 6,18R$                   18,54R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 3,00 7,67R$                   23,02R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 3,00 5,10R$                   15,29R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 3,00 2,75R$                   8,25R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 2,00 28,17R$                 56,33R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 19,00 6,22R$                   118,24R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 166,00 25,30R$                 4.199,80R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 51,00 36,45R$                 1.858,95R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 13,00 50,11R$                 651,39R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 33,00 92,60R$                 3.055,80R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 10,00 157,61R$               1.576,07R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 3,00 199,88R$               599,65R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 101,00 33,50R$                 3.383,50R$           

19.260,17R$         

96.300,87R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 73,00 12,81R$                 934,89R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 19,00 1,43R$                   27,17R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 2,38R$                   7,13R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 6,00 41,07R$                 246,40R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 109,00 2,01R$                   219,45R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 81,00 2,43R$                   197,10R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 54,00 2,67R$                   144,00R$               

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 26,00 2,90R$                   75,49R$                 

ANEXO II - 10

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 18,00 231,55R$               4.167,90R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 18,00 231,55R$               4.167,90R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 33,35R$                 66,70R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 35,31R$                 70,63R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 12,00 6,56R$                   78,76R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 12,00 5,68R$                   68,20R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 12,00 6,18R$                   74,16R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 12,00 7,67R$                   92,08R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 12,00 5,10R$                   61,16R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 12,00 2,75R$                   33,00R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 7,00 28,17R$                 197,17R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 73,00 6,22R$                   454,30R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 748,00 25,30R$                 18.924,40R$         



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 5,00 33,98R$                 169,88R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 90,00 36,45R$                 3.280,50R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 30,00 50,11R$                 1.503,20R$           

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 9,00 140,50R$               1.264,47R$           

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 2,00 153,80R$               307,61R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 7,39R$                   36,93R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 8,13R$                   40,63R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 8,42R$                   42,08R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 9,53R$                   47,65R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 10,21R$                 51,05R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 150,00 92,60R$                 13.890,00R$         



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 18,00 157,61R$               2.836,92R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 6,00 199,88R$               1.199,30R$           

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 388,00 33,50R$                 12.998,00R$         

68.276,20R$         

341.381,00R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 14,00 12,81R$                 179,29R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                   5,72R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 20,00 2,01R$                   40,27R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 15,00 2,43R$                   36,50R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 10,00 2,67R$                   26,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,90R$                   14,52R$                 

ANEXO II - 11

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 2,00 6,56R$                   13,13R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 2,00 5,68R$                   11,37R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 2,00 6,18R$                   12,36R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 2,00 7,67R$                   15,35R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 2,00 5,10R$                   10,19R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 2,00 2,75R$                   5,50R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 14,00 6,22R$                   87,13R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 149,00 25,30R$                 3.769,70R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 15,00 36,45R$                 546,75R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 30,00 92,60R$                 2.778,00R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 3,00 157,61R$               472,82R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 73,00 33,50R$                 2.445,50R$           

13.062,75R$         

65.313,73R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 30,00 12,81R$                 384,20R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 7,00 1,43R$                   10,01R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 2,00 2,38R$                   4,75R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 2,00 41,07R$                 82,13R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 45,00 2,01R$                   90,60R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 34,00 2,43R$                   82,73R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 22,00 2,67R$                   58,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 11,00 2,90R$                   31,94R$                 

ANEXO II - 12

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE LAURENTINO PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 8,00 231,55R$               1.852,40R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 8,00 231,55R$               1.852,40R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 5,00 6,56R$                   32,82R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 5,00 5,68R$                   28,42R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 5,00 6,18R$                   30,90R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 5,00 7,67R$                   38,37R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 5,00 5,10R$                   25,48R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 5,00 2,75R$                   13,75R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 3,00 28,17R$                 84,50R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 30,00 6,22R$                   186,70R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 295,00 25,30R$                 7.463,50R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 33,98R$                 101,93R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 63,00 36,45R$                 2.296,35R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 50,11R$                 150,32R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 4,00 140,50R$               561,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 7,39R$                   14,77R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,13R$                   16,25R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,42R$                   16,83R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 9,53R$                   19,06R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 10,21R$                 20,42R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 59,00 92,60R$                 5.463,40R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 13,00 157,61R$               2.048,89R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 161,00 33,50R$                 5.393,50R$           

29.180,32R$         

145.901,58R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 56,00 12,81R$                 717,17R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 16,00 1,43R$                   22,88R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 5,00 41,07R$                 205,33R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 83,00 2,01R$                   167,11R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 62,00 2,43R$                   150,87R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 41,00 2,67R$                   109,33R$               

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 20,00 2,90R$                   58,07R$                 

ANEXO II - 13

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE LONTRAS PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 14,00 231,55R$               3.241,70R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 14,00 231,55R$               3.241,70R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 33,35R$                 66,70R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 35,31R$                 70,63R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 9,00 6,56R$                   59,07R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 9,00 5,68R$                   51,15R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 9,00 6,18R$                   55,62R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 9,00 7,67R$                   69,06R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 9,00 5,10R$                   45,87R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 9,00 2,75R$                   24,75R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 6,00 28,17R$                 169,00R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 56,00 6,22R$                   348,51R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 619,00 25,30R$                 15.660,70R$         



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 33,98R$                 271,81R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 36,00 36,45R$                 1.312,20R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 8,00 50,11R$                 400,85R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 8,00 140,50R$               1.123,97R$           

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 7,39R$                   29,55R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 8,13R$                   32,51R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 8,42R$                   33,67R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 9,53R$                   38,12R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 10,21R$                 40,84R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 124,00 92,60R$                 11.482,40R$         



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 126,39R$               252,77R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 7,00 157,61R$               1.103,25R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 199,88R$               399,77R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 297,00 33,50R$                 9.949,50R$           

51.336,20R$         

256.681,00R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 6,00 12,81R$                 76,84R$                 

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 1,43R$                   1,43R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 9,00 2,01R$                   18,12R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 7,00 2,43R$                   17,03R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,67R$                   13,33R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 2,00 2,90R$                   5,81R$                   

ANEXO II - 14

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 2,00 231,55R$               463,10R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 2,00 231,55R$               463,10R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 1,00 6,56R$                   6,56R$                   

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 1,00 5,68R$                   5,68R$                   

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 1,00 6,18R$                   6,18R$                   

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 1,00 7,67R$                   7,67R$                   

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 1,00 5,10R$                   5,10R$                   

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 1,00 2,75R$                   2,75R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 6,00 6,22R$                   37,34R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 54,00 25,30R$                 1.366,20R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 22,00 36,45R$                 801,90R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 1,00 140,50R$               140,50R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 11,00 92,60R$                 1.018,60R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 4,00 157,61R$               630,43R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 33,00 33,50R$                 1.105,50R$           

7.114,87R$           

35.574,37R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 17,00 12,81R$                 217,71R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                   5,72R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 25,00 2,01R$                   50,33R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,43R$                   46,23R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 12,00 2,67R$                   32,00R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 6,00 2,90R$                   17,42R$                 

ANEXO II - 15

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE PETROLANDIA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 3,00 6,56R$                   19,69R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 3,00 5,68R$                   17,05R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 3,00 6,18R$                   18,54R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 3,00 7,67R$                   23,02R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 3,00 5,10R$                   15,29R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 3,00 2,75R$                   8,25R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 2,00 28,17R$                 56,33R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 17,00 6,22R$                   105,80R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 161,00 25,30R$                 4.073,30R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 16,00 36,45R$                 583,20R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 21,00 50,11R$                 1.052,24R$           

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 32,00 92,60R$                 2.963,20R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 3,00 157,61R$               472,82R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 4,00 199,88R$               799,53R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 88,00 33,50R$                 2.948,00R$           

16.302,62R$         

81.513,10R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unit. Valor total

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 38,00 12,81R$                 486,65R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 9,00 1,43R$                   12,87R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 2,38R$                   7,13R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 3,00 41,07R$                 123,20R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 57,00 2,01R$                   114,76R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 43,00 2,43R$                   104,63R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 28,00 2,67R$                   74,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 14,00 2,90R$                   40,65R$                 

ANEXO II - 16

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 10,00 231,55R$               2.315,50R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 10,00 231,55R$               2.315,50R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 6,00 6,56R$                   39,38R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 6,00 5,68R$                   34,10R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 6,00 6,18R$                   37,08R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 6,00 7,67R$                   46,04R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 6,00 5,10R$                   30,58R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 6,00 2,75R$                   16,50R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 4,00 28,17R$                 112,67R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 38,00 6,22R$                   236,49R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 351,00 25,30R$                 8.880,30R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 98,00 36,45R$                 3.572,10R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 11,00 50,11R$                 551,17R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 4,00 140,50R$               561,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 7,39R$                   22,16R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 8,13R$                   24,38R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 8,42R$                   25,25R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 9,53R$                   28,59R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 3,00 10,21R$                 30,63R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 70,00 92,60R$                 6.482,00R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 20,00 157,61R$               3.152,13R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 199,88R$               399,77R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 205,00 33,50R$                 6.867,50R$           

37.302,79R$         

186.513,97R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 53,00 12,81R$                 678,75R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 13,00 1,43R$                   18,59R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 2,38R$                   7,13R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 4,00 41,07R$                 164,27R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 80,00 2,01R$                   161,07R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 60,00 2,43R$                   146,00R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 39,00 2,67R$                   104,00R$               

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,90R$                   55,16R$                 

ANEXO II - 17

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 13,00 231,55R$               3.010,15R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 13,00 231,55R$               3.010,15R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 35,31R$                 70,63R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 9,00 6,56R$                   59,07R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 9,00 5,68R$                   51,15R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 9,00 6,18R$                   55,62R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 9,00 7,67R$                   69,06R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 9,00 5,10R$                   45,87R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 9,00 2,75R$                   24,75R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 5,00 28,17R$                 140,83R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 53,00 6,22R$                   329,84R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 536,00 25,30R$                 13.560,80R$         



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 5,00 33,98R$                 169,88R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 86,00 36,45R$                 3.134,70R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 12,00 50,11R$                 601,28R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 7,00 140,50R$               983,48R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 7,39R$                   29,55R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 8,13R$                   32,51R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 8,42R$                   33,67R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 9,53R$                   38,12R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 4,00 10,21R$                 40,84R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 107,00 92,60R$                 9.908,20R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 17,00 157,61R$               2.679,31R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 199,88R$               399,77R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 284,00 33,50R$                 9.514,00R$           

49.815,33R$         

249.076,63R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 6,00 12,81R$                 76,84R$                 

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 2,00 1,43R$                   2,86R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 10,00 2,01R$                   20,13R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 7,00 2,43R$                   17,03R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,67R$                   13,33R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 2,00 2,90R$                   5,81R$                   

ANEXO II - 18

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 2,00 231,55R$               463,10R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 2,00 231,55R$               463,10R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 1,00 6,56R$                   6,56R$                   

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 1,00 5,68R$                   5,68R$                   

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 1,00 6,18R$                   6,18R$                   

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 1,00 7,67R$                   7,67R$                   

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 1,00 5,10R$                   5,10R$                   

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 1,00 2,75R$                   2,75R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 6,00 6,22R$                   37,34R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 64,00 25,30R$                 1.619,20R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 12,00 36,45R$                 437,40R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 1,00 140,50R$               140,50R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 13,00 92,60R$                 1.203,80R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 157,61R$               315,21R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 35,00 33,50R$                 1.172,50R$           

6.943,80R$           

34.719,02R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 15,00 12,81R$                 192,10R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 1,43R$                   4,29R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 23,00 2,01R$                   46,31R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 17,00 2,43R$                   41,37R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 11,00 2,67R$                   29,33R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 6,00 2,90R$                   17,42R$                 

ANEXO II - 19

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 3,00 6,56R$                   19,69R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 3,00 5,68R$                   17,05R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 3,00 6,18R$                   18,54R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 3,00 7,67R$                   23,02R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 3,00 5,10R$                   15,29R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 3,00 2,75R$                   8,25R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 2,00 28,17R$                 56,33R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 15,00 6,22R$                   93,35R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 130,00 25,30R$                 3.289,00R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 48,00 36,45R$                 1.749,60R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 6,00 50,11R$                 300,64R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 26,00 92,60R$                 2.407,60R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 10,00 157,61R$               1.576,07R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 81,00 33,50R$                 2.713,50R$           

15.595,57R$         

77.977,83R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 26,00 12,81R$                 332,97R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 7,00 1,43R$                   10,01R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 2,00 41,07R$                 82,13R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 38,00 2,01R$                   76,51R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 29,00 2,43R$                   70,57R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,67R$                   50,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 9,00 2,90R$                   26,13R$                 

ANEXO II - 20

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 6,00 231,55R$               1.389,30R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 6,00 231,55R$               1.389,30R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 4,00 6,56R$                   26,25R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 4,00 5,68R$                   22,73R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 4,00 6,18R$                   24,72R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 4,00 7,67R$                   30,69R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 4,00 5,10R$                   20,39R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 4,00 2,75R$                   11,00R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 3,00 28,17R$                 84,50R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 26,00 6,22R$                   161,81R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 280,00 25,30R$                 7.084,00R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 29,00 36,45R$                 1.057,05R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 3,00 140,50R$               421,49R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 7,39R$                   14,77R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,13R$                   16,25R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,42R$                   16,83R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 9,53R$                   19,06R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 10,21R$                 20,42R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 56,00 92,60R$                 5.185,60R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 6,00 157,61R$               945,64R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 137,00 33,50R$                 4.589,50R$           

23.989,10R$         

119.945,48R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 26,00 12,81R$                 332,97R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 6,00 1,43R$                   8,58R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 2,00 2,38R$                   4,75R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 2,00 41,07R$                 82,13R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 39,00 2,01R$                   78,52R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 29,00 2,43R$                   70,57R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,67R$                   50,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 9,00 2,90R$                   26,13R$                 

ANEXO II - 21

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE SALETE PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 6,00 231,55R$               1.389,30R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 6,00 231,55R$               1.389,30R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 4,00 6,56R$                   26,25R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 4,00 5,68R$                   22,73R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 4,00 6,18R$                   24,72R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 4,00 7,67R$                   30,69R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 4,00 5,10R$                   20,39R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 4,00 2,75R$                   11,00R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 3,00 28,17R$                 84,50R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 26,00 6,22R$                   161,81R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 225,00 25,30R$                 5.692,50R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 85,00 36,45R$                 3.098,25R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 3,00 140,50R$               421,49R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 7,39R$                   14,77R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,13R$                   16,25R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,42R$                   16,83R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 9,53R$                   19,06R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 10,21R$                 20,42R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 45,00 92,60R$                 4.167,00R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 17,00 157,61R$               2.679,31R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 137,00 33,50R$                 4.589,50R$           

25.356,83R$         

126.784,15R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 14,00 12,81R$                 179,29R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 1,43R$                   5,72R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 20,00 2,01R$                   40,27R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 15,00 2,43R$                   36,50R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 10,00 2,67R$                   26,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,90R$                   14,52R$                 

ANEXO II - 22

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 2,00 6,56R$                   13,13R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 2,00 5,68R$                   11,37R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 2,00 6,18R$                   12,36R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 2,00 7,67R$                   15,35R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 2,00 5,10R$                   10,19R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 2,00 2,75R$                   5,50R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 14,00 6,22R$                   87,13R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 140,00 25,30R$                 3.542,00R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 33,98R$                 101,93R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 2,00 36,45R$                 72,90R$                 

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 18,00 50,11R$                 901,92R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 28,00 92,60R$                 2.592,80R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 157,61R$               157,61R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 4,00 199,88R$               799,53R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 72,00 33,50R$                 2.412,00R$           

13.346,70R$         

66.733,50R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 68,00 12,81R$                 870,85R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 16,00 1,43R$                   22,88R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 4,00 2,38R$                   9,51R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 5,00 41,07R$                 205,33R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 101,00 2,01R$                   203,35R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 76,00 2,43R$                   184,93R$               

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 50,00 2,67R$                   133,33R$               

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 25,00 2,90R$                   72,58R$                 

ANEXO II - 23

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE TAIÓ PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 17,00 231,55R$               3.936,35R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 17,00 231,55R$               3.936,35R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 33,35R$                 66,70R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 2,00 35,31R$                 70,63R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 11,00 6,56R$                   72,20R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 11,00 5,68R$                   62,52R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 11,00 6,18R$                   67,98R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 11,00 7,67R$                   84,41R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 11,00 5,10R$                   56,06R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 11,00 2,75R$                   30,25R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 7,00 28,17R$                 197,17R$               

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 68,00 6,22R$                   423,19R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 636,00 25,30R$                 16.090,80R$         



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 33,98R$                 101,93R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 171,00 36,45R$                 6.232,95R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 50,11R$                 150,32R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 8,00 140,50R$               1.123,97R$           

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 2,00 153,80R$               307,61R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 7,39R$                   36,93R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 8,13R$                   40,63R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 8,42R$                   42,08R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 9,53R$                   47,65R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 5,00 10,21R$                 51,05R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 127,00 92,60R$                 11.760,20R$         



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 34,00 157,61R$               5.358,63R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 361,00 33,50R$                 12.093,50R$         

64.644,69R$         

323.223,45R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 33,00 12,81R$                 422,62R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 9,00 1,43R$                   12,87R$                 

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 3,00 41,07R$                 123,20R$               

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 50,00 2,01R$                   100,67R$               

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 37,00 2,43R$                   90,03R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 25,00 2,67R$                   66,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 12,00 2,90R$                   34,84R$                 

ANEXO II - 24

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 8,00 231,55R$               1.852,40R$           

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 8,00 231,55R$               1.852,40R$           

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 6,00 6,56R$                   39,38R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 6,00 5,68R$                   34,10R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 6,00 6,18R$                   37,08R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 6,00 7,67R$                   46,04R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 6,00 5,10R$                   30,58R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 6,00 2,75R$                   16,50R$                 

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 3,00 28,17R$                 84,50R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 33,00 6,22R$                   205,37R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 355,00 25,30R$                 8.981,50R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 36,00 36,45R$                 1.312,20R$           

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 10,00 50,11R$                 501,07R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 4,00 140,50R$               561,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 7,39R$                   14,77R$                 

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,13R$                   16,25R$                 

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 8,42R$                   16,83R$                 

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 9,53R$                   19,06R$                 

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 2,00 10,21R$                 20,42R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 71,00 92,60R$                 6.574,60R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 7,00 157,61R$               1.103,25R$           

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 2,00 199,88R$               399,77R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 179,00 33,50R$                 5.996,50R$           

31.126,26R$         

155.631,30R$        VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 12,00 12,81R$                 153,68R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 1,43R$                   4,29R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 17,00 2,01R$                   34,23R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 13,00 2,43R$                   31,63R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 9,00 2,67R$                   24,00R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 4,00 2,90R$                   11,61R$                 

ANEXO II - 25

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 2,00 6,56R$                   13,13R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 2,00 5,68R$                   11,37R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 2,00 6,18R$                   12,36R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 2,00 7,67R$                   15,35R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 2,00 5,10R$                   10,19R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 2,00 2,75R$                   5,50R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 12,00 6,22R$                   74,68R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 108,00 25,30R$                 2.732,40R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 33,98R$                 101,93R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 27,00 36,45R$                 984,15R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 2,00 50,11R$                 100,21R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 1,00 140,50R$               140,50R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 22,00 92,60R$                 2.037,20R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 5,00 157,61R$               788,03R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 63,00 33,50R$                 2.110,50R$           

11.623,86R$         

58.119,28R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 17,00 12,81R$                 217,71R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 5,00 1,43R$                   7,15R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 25,00 2,01R$                   50,33R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 19,00 2,43R$                   46,23R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 13,00 2,67R$                   34,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 6,00 2,90R$                   17,42R$                 

ANEXO II - 26

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE VICTOR MEIRELES PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 4,00 231,55R$               926,20R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 3,00 6,56R$                   19,69R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 3,00 5,68R$                   17,05R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 3,00 6,18R$                   18,54R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 3,00 7,67R$                   23,02R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 3,00 5,10R$                   15,29R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 3,00 2,75R$                   8,25R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 2,00 28,17R$                 56,33R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 17,00 6,22R$                   105,80R$               

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 179,00 25,30R$                 4.528,70R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 6,00 33,98R$                 203,86R$               

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 19,00 36,45R$                 692,55R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 50,11R$                 50,11R$                 

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 36,00 92,60R$                 3.333,60R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 4,00 157,61R$               630,43R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 91,00 33,50R$                 3.048,50R$           

16.068,07R$         

80.340,37R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES



ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou

material equivalente, devendo operar à temperatura

de -5ºC a +70ºC, contatos de encaixe em latão ou

material equivalente, que suporte no mínimo a

corrente de 10A.

PÇ 14,00 12,81R$                 179,29R$               

2

Soquete Bocal E-27 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 10A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 3,00 1,43R$                   4,29R$                   

3

Soquete Bocal E-40 Porcelana vitrificada; contatos

em latão ou cobre niquelado com dois apertos de

fixação próprio para luminárias tensão mínima 250 v

corrente máxima 15A; de acordo com as

NBR5033/NBR5112.

PÇ 1,00 2,38R$                   2,38R$                   

4

Braço para iluminação pública - 1metro - reto

galvanizado por imersão a quente com camada de

100 micras de média e 86 no ponto mínimo com

sapata estampada Diâmetro tubo Ø 25,4mm

espessura da chapa # 1,90mm.

PÇ 1,00 41,07R$                 41,07R$                 

5

Braço para iluminação pública, galvanizado por

imersão a quente com camada de 100 micras de

média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de

comprimento, curvo e espessura da chapa #

3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0mm,

sem sapata de fixação possuir furo para dois

parafusos 16, mm.

PÇ 1,00 136,15R$               136,15R$               

6

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 20,00 2,01R$                   40,27R$                 

7

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 15,00 2,43R$                   36,50R$                 

8

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 10,00 2,67R$                   26,67R$                 

9

Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole,

encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²).

Cobertura PVC, isolamento 750V.

M 5,00 2,90R$                   14,52R$                 

ANEXO II - 27

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI

PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS

MUNICÍPIO DE WITMARSUM PARA 12 MESES 



10

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 1x50

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

11

Chave automática para comando de iluminação

pública, invólucro em alumínio com tomada

embutida para instalação de relé fotoelétrico, base

giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente

fechado) para utilização de relé fotoelétrico com

saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em

aço carbono galvanizado a fogo por imersão a

quente, proteção através de disjuntor  de 2x30

Ampéres, tensão nominal de 250 Volts, garantia de

12 meses.

PÇ 3,00 231,55R$               694,65R$               

12

Cinta metálica para poste circular Ø150mm a

Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 33,35R$                 33,35R$                 

13

Cinta metálica para poste circular Ø210mm a

Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 35,31R$                 35,31R$                 

14

Cinta metálica para poste circular Ø310mm a

Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa

16x070mm aço zincado a fogo.

PÇ 1,00 37,45R$                 37,45R$                 

15

Conector de perfuração para utilização em redes

secundárias multiplexadas até 1kV, em material

polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão

secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre

estanhado.

PÇ 2,00 6,56R$                   13,13R$                 

16
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU,tipo A, violeta.
PÇ 2,00 5,68R$                   11,37R$                 

17
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
PÇ 2,00 6,18R$                   12,36R$                 

18
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
PÇ 2,00 7,67R$                   15,35R$                 

19
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
PÇ 2,00 5,10R$                   10,19R$                 

20
Conector cunha, liga de cobre estanhado para

conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
PÇ 2,00 2,75R$                   5,50R$                   

21
Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m;

espessura 0,76mm.
PÇ 1,00 28,17R$                 28,17R$                 

22 Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037. PÇ 13,00 6,22R$                   80,90R$                 

24

Lâmpada Vapor de Sódio 070 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-27, Fluxo Luminoso 5700 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(86lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 136,00 25,30R$                 3.440,80R$           



25

Lâmpada Vapor de Sódio 150 W, bulbo Ovoide,

Difusa, base E-40, Fluxo Luminoso 15000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 28000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(100lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 1,00 33,98R$                 33,98R$                 

26

Lâmpada Vapor de Sódio 250 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 33000 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(132lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 23,00 36,45R$                 838,35R$               

27

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W, bulbo Tubular,

Clara, base E-40, Fluxo Luminoso 55800 Lumens ou

maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento

universal, vida mediana 32000 h ou maior,

temperatura de cor 2000k Eficiência luminosa

(139lm/W) ou maior. Selo PROCEL Garantia: 12

meses.

PÇ 3,00 50,11R$                 150,32R$               

28

Luminária pública em alumínio anodizado interior e 

exterior, para uso externo, potencia 070/150W

fechada com policarbonato, com soquete E-27,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 1000mm x Ø25,4mm.

PÇ 2,00 140,50R$               280,99R$               

29

Luminária pública em alumínio anodizado interior e

exterior, para uso externo, potencia 250/400 w

fechada com policarbonato, com soquete E-40,

fecho em aço inoxidável que permite o fechamento

da parte superior e inferior com alta pressão para

braço 3000 mm x Ø49, 0 mm.

PÇ 1,00 153,80R$               153,80R$               

30
Parafuso cabeça francesa 16x045mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 7,39R$                   7,39R$                   

31
Parafuso cabeça francesa 16x070mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,13R$                   8,13R$                   

32
Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 8,42R$                   8,42R$                   

33
Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 9,53R$                   9,53R$                   

34
Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a

fogo.
PÇ 1,00 10,21R$                 10,21R$                 

36

Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 27,00 92,60R$                 2.500,20R$           



37

Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 126,39R$               126,39R$               

38

Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 -

garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma

legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 5,00 157,61R$               788,03R$               

39

Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda,

uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor

incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94

- garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de

forma legível e indelével no corpo do reator, cabos

conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL

Portaria 454 INMETRO.

PÇ 1,00 199,88R$               199,88R$               

40

Relé foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação

105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de

carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64.

Acionamento na passagem por zero. A durabilidade

do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos.

A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. 

PÇ 72,00 33,50R$                 2.412,00R$           

13.121,92R$         

65.609,60R$          VALOR TOTAL PARA 60 MESES

 VALOR TOTAL PARA 12 MESES
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