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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO 

 

O objeto do presente Termo de Referência objetiva a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.  

 

2 – JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa para fornecimento do objeto licitado, deve-se principalmente aos 

interesses dos cidadãos, que necessitam de iluminação pública, que além de ser um direito de 

todos, garante melhorias na qualidade de vida e bem estar social, aumenta a sensação de segurança 

e dificulta a ação de criminosos, permitindo aos habitantes e visitantes maior usufruto dos espaços 

públicos no período noturno, melhorando a segurança do tráfego, lembrando também que uma 

cidade bem iluminada realça sua beleza, por tanto, a aquisição dos produtos licitados trarão 

benefícios diretos a população 

O desgaste dos materiais que compõem o Sistema de Iluminação Pública, aéreo e subterrâneo, tais 

como: postes, luminárias, braço de luminárias, relé, reatores, cabos, fios, ferragens e acessórios, 

com o passar do tempo é necessário a sua reposição, sob pena de apresentarem defeitos, sendo 

que, a solução é a prevenção por meio de serviços operacionais, que incluem a manutenção 

preventiva e corretiva. Diante desse contexto, fica clara a necessidade da Administração 

Municipal atuar com eficiência na execução da conservação do Sistema de Iluminação Pública, 

uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os serviços de interesse local, faz – 

se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa capacitada para o 

fornecimento do objeto com a realização de licitação. 

 

3 – TABELA DE QUANTITATIVO 

Descrição dos itens conforme anexo - I 

 

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1- Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo de 

Referência e no Edital da Licitação, observando rigorosamente as normas constantes neste 

instrumento e no edital;  

3.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 

e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

3.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue;  

3.4 - Entregar os materiais solicitados dentro do prazo estabelecido, no horário e expediente 

(08:00hs até as 12:00hs de segunda a sexta feira);  

3.5 - Entregar produtos dentro da validade, com no mínimo 06 meses de validade após a data de 

entrega do produto;  

3.6 - Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. 

3.7 - Os produtos deverão ser entregues mediante apresentação da Ordem de Compra assinada 

pelo Setor de Compras, enviada pela Prefeitura, juntamente com a nota fiscal eletrônica;  

3.8 - As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e 

Empenho, os quais constam na Ordem de Compra.  

3.9 - A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lâmpadas, 

reatores e demais materiais nocivos ao meio ambiente originárias desta contratação, recolhendo-as 

ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou 

revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, tal obrigação. 
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4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE (PMP) 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através de servidor público indicado pela 

Prefeitura Municipal, que emitiu a requisição na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos 

produtos; 

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 

 

5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

a) O fornecimento do produto será imediato de acordo com as necessidades da Prefeitura, 

Secretarias e Fundos Municipais enviados através de requisições; 

b) As empresas deverão protocolar cópia dos pedidos somados a Nota Fiscal / Fatura 

correspondente, devidamente atestada pela Prefeitura Municipal e/ou Controle Interno. O 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento 

e ocorrerá sempre até o 10º dia útil do mês subsequente. 

c) Para habilitar-se ao pagamento a contratada deverá protocolar na Prefeitura Municipal, Nota 

Fiscal/Fatura atestada pelo fiscal no ato da entrega dos produtos, até o 5º (quinto) dia do mês 

subsequente ao mês de referência para emissão de empenho, especificando os materiais e seus 

correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestada. 

d) Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o quantitativo 

do produto adquiridos, o somatório total dos valores correspondentes praticados no contrato, 

dados bancários e mencionar o número do processo licitatório assim como número de contrato. 

 

6. DAS PENALIDADES 

a). À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 

Federal nº 8.666/93, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza 

e gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 

a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la. 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a 

multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites 

máximos: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação, 

inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirara nota de empenho, 

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

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento não realizado; 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada 

dia subsequente ao trigésimo. 

c) Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla 

defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal 

ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  Atenciosamente,              

 

_________________________ 

GERSON MIRANDA LOPES 

PREFEITO 
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ANEXO I 

Especificações e Quantitativos de Itens 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W.                                        

Especificação: Luminária Pública led 50w, 

bivolt. Potência 100w, ângulo de abertura 125º 

lumens, material alumínio e vidro, com vida 

útil da lâmpada de led de 50.000 horas. 150 UNIDADE    

2 

LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W.                                  

Especificação: Luminária led, bivolt. 

Potência 50w, ângulo de abertura 125º, tensão 

100-240v, luminosidade 3500 lumens, material 

alumínio e vidro, com vida útil da lâmpada de 

led de 50.000 horas. 150 UNIDADE    

3 

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W                                             

Especificação: Luminária Pública led 80w, 

bivolt. Potência 100w, ângulo de abertura 125º 

lumens, material alumínio e vidro, com vida 

útil da lâmpada de led de 50.000 horas. 200 UNIDADE    

4 REATOR DE 70W 400 UNIDADE    

5 REATOR 100W 250 UNIDADE    

6 REATOR 250 W 200 UNIDADE    

7 REATOR 400 W 100 UNIDADE    

8 CONECTOR PARALELO. 600 UNIDADE    

9 REATOR USO INTERNO V. METÁLICO 

250 W 75 UNIDADE    

10 REATOR USO INTERNO V. METÁLICO 

150 W 80 UNIDADE    

11 REATOR USO INTERNO V. METÁLICO 

400 W 40 UNIDADE    

12 BASE PARA RELE. 1000 UNIDADE    

13 CABO FLEXIVEL 1 KV 6 MM2                                                

Especificação: Peça com 100 metros. 15 PEÇA       

14 CABO DE COBRE 750 VOLTS 1,5MM2.                             

Especificação: Peça com 100 metros. 20 PEÇA       

15 CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 10 MM2.                               

Especificação: Peça com 100 metros. 50 PEÇA       

16 CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10 MM2.                       

Especificação: Peça com 100 metros. 100 PEÇA       

17 BRAÇO PARA LUMINÁRIA.                                                

Especificação: 1.5 Padrão Celpa 300 UNIDADE    

18 RELÉ FOTOELÉTRICO NF220V 1500 UNIDADE    

19 
CONECTOR PERFURANTE PEQUENO. 300 UNIDADE    

20 LUMINÁRIA ABERTA E- 40                                               

Especificação: Padrão Celpa. 200 UNIDADE    
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21 LUMINÁRIA ABERTA E - 27                                               

Especificação: Padrão Celpa. 300 UNIDADE    

22 BOCAL DE LOUÇA E- 40 60 UNIDADE    

23 
FITA ISOLANTE 19X20M.                                                       

Especificação: Pacote com 06 unidades, com 

20 metros cada unidade. 60 PACOTE     

24 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO. 70 UNIDADE    

25 LAMPADA V. DE SÓDIO 70W 650 UNIDADE    

26 LÂMPADA V.DE SÓDIO 100W 200 UNIDADE    

27 LÂMPADA V. DE SÓDIO 250W 200 UNIDADE    

28 LÂMPADA V. DE SÓDIO 400W 200 UNIDADE    

29 LÂMPADA V. METÁLICO DE 

METÁLICO DE 150W 50 UNIDADE    

30 LÂMPADA V. METÁLICO DE 400W 10 UNIDADE    

31 LÂMPADA V. METÁLICO 250W 10 UNIDADE    

32 ISOLADOR ROLDANA 15 UNIDADE    

33 PARAFUSO MÁQUINA 16X20 

C/PORCA/ARRUELA. 350 UNIDADE    

34 PARAFUSO MÁQUINA 16X30 

C/PORCA/ARRUELA. 140 UNIDADE    

35 REFLETOR BASE E-40 P/400W. 10 UNIDADE    

36 CHAVE P/ CONTROLE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 10 UNIDADE    

37 ARMAÇÃO RACK PESADA DE 01 

POLO. 15 UNIDADE    
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