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ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL 9/2018-2505001-CPL/PMSBP 
 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, nos termos e especificações qualitativas e quantitativas constan-
tes neste Termo de Referência. 
  
 

1. DA JUSTIFICATIVA 
 
A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos mu-

nicípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se 

refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preser-

var o patrimônio urbano e rural, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades 

como lazer, comércio, cultura.  

O desgaste dos materiais que compõem o Sistema de Iluminação Pública, com o passar do tempo é ne-

cessário a sua reposição, pois estes apresentam defeitos com o desgaste do tempo.  

Diante desse contexto, fica clara a necessidade da Administração Municipal atuar com agilidade e efici-

ência na execução da conservação do Sistema de Iluminação Pública, uma vez que é seu dever e responsabil i-

dade organizar e realizar manutenções periodicamente, sendo que a iluminação pública se constitui como uma 

das principais atribuições deste município.  

 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
A aquisição dos materiais, objeto deste Termo de Referência deverá obedecer às pertinentes normas, 

critérios e parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos nas especificações deste Termo de Referência, em 

conformidade com a Lei 10.520/2002, alinhada a Instrução Normativa n.º 003/2010, no que couber, nos termos 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com nova redação da Lei n.º 8.883/94, e os dispositivos da 

legislação complementar pertinente, bem como pelos preceitos de direito público e privado e, supletivamente, 

pelos princípios da teoria geral dos contratos.  
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3. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura é responsável pelo Departamento de Iluminação Pública do mu-

nicípio de Santa Bárbara do Pará, exercendo essencialmente o planejamento e o controle de todos os serviços, 

em particular as atividades de inspeções de operação e manutenção de materiais.  

Todos os materiais empregados são previamente aprovados e seguem especificações técnicas próprias 

para garantir a durabilidade e a facilidade de instalação e manutenção.  

4. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
 

O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de 

fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da data do recebimento da respectiva solicitação.  

As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas no Almoxarifado da Sede da Secretaria Mu-

nicipal de Infraestrutura, de acordo com a solicitação de fornecimento. 

Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas 

e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, 

correrão por conta exclusiva da contratada. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a 

esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se en-

contre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade. 

Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o rece-

bimento.  

O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva das empresas 

vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos, ou em quantidade inferior 

ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementa-la em no máximo 24 (vinte e quatro) horas.  

As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério deste Município. Fica reser-

vado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade 

do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cien-
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tes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente 

recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.  

6. DA QUANTIDADE ESTIMADA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA R$ UNT R$ TOTAL 

1 Reator Vapor Metálico de 400 W UND 100    

2 Reator Vapor Sódio de 250 W UND 50    

3 Reator Vapor Sódio de 150 W UND 100    

4 Reator Vapor Sódio de 100 W UND 500    

5 Reator Vapor Sódio de 70 W UND 250    

6 Lâmpada Vapor Metálico de 400 W UND 100    

7 Lâmpada Vapor Sódio de 250 W PCT 50    

8 Lâmpada Vapor Sódio de 150 W PCT 100    

9 Lâmpada Vapor Sódio de 100 W PCT 500    

10 Lâmpada Vapor Sódio de 70 W UND 450    

11 Relé Fotoelétrico de 220 V UND 1000    

12 Base p/ Relé Fotoelétrico  PAR 300    

13 Conector Elétrico Tipo Vampiro UND 300    

14 Luminária Completa UND 350    

15 Braço Iluminação Pública Simples 1,5m UND 350    

16 Bocal Tipo E 40 M 100    

17 Bocal Tipo E 27 M 100    

VALOR TOTAL: R$  (        ) 

 
7. DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumen-

to convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta comercial, bem co-

mo, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente. 

 
Santa Bárbara do Pará - PA, 15 de maio de 2018. 

 
 

 
 
 

MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE 
Pregoeira PMSBP 
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