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1.0. OBJETIVO 

Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar os serviços de adaptação elétrica do 

Ginásio Municipal e de Manutenção, Substituição e Instalações do Sistema de Iluminação 

Pública (SIP) do município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará. 

Desta forma, o mesmo será subdivido da seguinte forma: 

• Adaptações das Instalações Elétricas (AIE) do Ginásio Municipal; 

• Manutenção do Sistema de Iluminação Pública (SIP); 

• Substituição das Luminárias antigas pelas Luminárias em LED; 

• Instalações das Luminárias em pontos sem iluminação pública; 

Este memorial descritivo faz parte do PROJETO BÁSICO DE ADAPTAÇÃO DO 

GINÁSIO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, junto com a Planilha Orçamentária Sintética, 

Composições de Custos Unitários segundo o banco de dados SINAPI e/ou SEDOP 

(última atualização), detalhamento do BDI segundo as orientações do TCU (Tribunal de 

Contas da União), encargos sociais segundo o SINAPI (última atualização) e Cronograma 

de execução. 

2.0. AIE DO GINÁSIO MUNICIPAL 
2.1. Parâmetros Normativos 

As instalações elétricas foram projetadas de acordo com as normas abaixo e deverão 

prevalecer nos casos de dúvidas e/ou omissões. 

• ABNT NBR 5410 – 2008: Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NR – 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 

2.2. Descrição das Instalações 

A iluminação do Ginásio Municipal será trocada por iluminação de LED, com refletor de 

250 W, toda instalação deverá ser feita utilizando eletrodutos rígidos para passagem do 

cabeamento. 

O Medidor de energia deverá ser trocado, visto que o mesmo se encontra fora do padrão 

normativo vigente. E o QGBT deverá passar pelo processo de retrofit, para atender os 

critérios de segurança de utilização, para isto é necessária uma reforma geral no mesmo. 

2.3. Especificação dos Materiais 

Os equipamentos e materiais deverão obedecer aos parâmetros citados no Manual 

Técnico das Instalações Elétricas, assim como nos padrões usuais. A lista de materiais 

segue a tabela 01. 
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TABELA 01: Lista de material. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

1 

Refletor LED 250W, tensão de trabalho 

127/220VAC, 50/60HZ, fator de potência 0,96, 

vida útil 100.000hrs. 

und 16,00 

2 Cabo de cobre de 6,00mm² - 1kV. m 1152,00 

3 Condulete Ø 1.1/2” tipos variados (ver o projeto). und 21,00 

4 Unidute de Ø 1.1/2”. und 45,00 

5 Eletroduto rígido de PVC de Ø 1.1/2”. m 300,00 

6 Luva de Ø 1.1/2”. und 100,00 

7 Braçadeira tipo cunha de Ø 1.1/2”. und 225,00 

8 Quadro de medição trifásico. und 1,00 

9 
Centro de distribuição para 70 disjuntores (c/ 

barramento). 
und 1,00 

10 Cabo de cobre 35mm² - 1KV m 70,00 

11 Haste de aço cobreada ¾”x3m c/ conector und 4,00 

12 Caixa de inspeção em PVC d=300mm und 1,00 

13 Eletroduto rígido de PVC de 1”. m 3,00 

• Considerações importantes 

a) Os condutores elétricos destinados a alimentação dos refletores deverão 

ser de classe de isolação 0,60/1,00kv, têmpera mole (classe 5), com 

temperatura limite de 90°C, com características de não propagação e auto 

extinção do fogo. Fabricação PRYSMIAN, FICAP, PHELPS DODGE ou 

similar. Os condutores deverão ser de cobre com bitolas compatíveis com 

o projeto. 

b) Os materiais necessários aos serviços serão adquiridos e fornecidos pela 

empresa contratada. Materiais de uso corrente tais como fitas isolantes, 

massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes, 

mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverão ser 

adquiridos de fabricantes devidamente qualificados e certificados. Assim 

como: lixas, panos, estopas, sabões, massa para calafetar, massa plástica, 

pincéis, todos deverão ser de boa procedência e adquiridos junto a 

fabricantes de boa reputação no mercado, sujeitos à reprovação do Setor 

de Fiscalização competente do Município. 

c) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ter 

garantia mínima de 06 (seis) meses.  

d) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser 

absolutamente novos, a constatação pela fiscalização no âmbito de uma 

autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui 

expresso, constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às 

sanções previstas, além de obrigá-la a fornecer mão-de-obra necessária 

para verificação pela fiscalização de todos os materiais e equipamentos 

aplicados, referentes à autorização em questão.  

e) Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta 

verificação deverão ser substituídos por outros novos, sem qualquer ônus 

para o contratante. 

f) Em cumprimento à Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável, 

deverá ser utilizado material de baixo consumo de energia.  
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2.4. Testes e Ensaios 

a) Após a conclusão das instalações de cada luminária será feita teste de 

funcionalidade e operacionalidade. 

2.5. Descarte de Resíduos 

a) Todos os materiais retirados durante os serviços de adaptação elétrica do 

ginásio serão transportados pela empresa contratada para o seu almoxarifado. 

b) Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à 

disposição do Município, com relatório de quantitativos e classificação 

atualizados e está o usará segundo seus critérios, vontade e interesse.   

c) A empresa contratada jamais poderá utilizar os materiais salvados para 

recomposição, salvo condições onde houver autorização prévia pelo Setor 

competente do Município 

d) A empresa contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento, 

transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de 

Iluminação Pública de propriedade do Município. Estes materiais 

contaminantes, deverão ter sua destinação final realizada de forma sustentável 

e ambientalmente correta.  

e) Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 

de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, 

deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva 

responsabilidade da contratada.  

f) Todas as lâmpadas de descarga retiradas, por terem atingido o final da sua 

vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser 

quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por 

órgão ambiental competente.  

g) A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de 

destinação final, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos 

serviços de manutenção.  

h) Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, está se 

responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 

acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, 

devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.   

3.0. MANUTENÇÃO DO SIP 

O serviço de manutenção corretiva proposto, abrange a troca das luminárias públicas 

aéreas do município que apresentam algum dano (quebradas, queimadas etc), com o 

objetivo de garantir a funcionalidade do Sistema de Iluminação Pública.  

3.1. Escopo 

O serviço de manutenção apresenta o seguinte escopo: 

• Verificação dos pontos de iluminação que devem ser trocados; 



PREFEITURA MUNICIPAL 

LIMOEIRO DO AJURU - PA 

PROJETO BÁSICO DE ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Pá
gi

n
a6

 

• Revisão das condições e do estado geral da unidade que passará pelo processo de 

troca; 

• O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de emergência 

dentro dos prazos previstos em contrato; 

• Atendimento a solicitação para substituição de lâmpadas apagadas à noite ou 

acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a inconformidade, 

como revisão no circuito dentro dos prazos previstos; 

• Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede, seguindo instruções da 

Fiscalização, com descarte dos materiais nocivos ao meio ambiente; 

• A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, descritos no 

projetor, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no ponto de 

iluminação pública; 

• Todos os serviços de manutenção deverão ser relatados ao órgão administrativo, 

devendo os serviços estar por ordem de solicitação e caso haja a necessidade de 

executar e / ou utilizar materiais fora do escopo do projeto, os mesmos deverão 

ser comunicados para o fiscal, afim de serem avaliados e liberados para execução.  

3.2. Parâmetros Normativos 

As instalações elétricas foram projetadas de acordo com as normas abaixo e deverão 

prevalecer nos casos de dúvidas e/ou omissões. 

• ABNT NBR 5101: Iluminação pública; 

• ABNT NBR 15129: Luminárias para iluminação pública; 

• ABNT NBR 60662: Lâmpadas vapor de sódio; 

• ABNT NBR 1167: Lâmpadas vapor metálico; 

• ABNT NBR 13593: reatores e ignitores para lâmpadas; 

• ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos; 

• NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade; 

3.3. Especificações dos materiais 

Os equipamentos e materiais deverão obedecer aos parâmetros citados no Manual 

Técnico das Instalações Elétricas, assim como nos padrões usuais. A lista de materiais 

segue a tabela 02. 

TABELA 02: Lista de material. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

1 
Luminárias 150W para Refletor LED Modular, 

composto por três módulos de 50W cada. 
und 339,00 

2 
Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, 

de conector, sem base. 
und 339,00 

3 Cabo de 750V de 2,50mm². m 678,00 

4 Conector perfurante de 2,50 – 25mm². und 678,00 

• Considerações importantes 

a) Os materiais necessários aos serviços serão adquiridos e fornecidos pela 

empresa contratada. Materiais de uso corrente tais como fitas isolantes, 



PREFEITURA MUNICIPAL 

LIMOEIRO DO AJURU - PA 

PROJETO BÁSICO DE ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Pá
gi

n
a7

 

massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes, 

mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverão ser 

adquiridos de fabricantes devidamente qualificados e certificados. Assim 

como: lixas, panos, estopas, sabões, massa para calafetar, massa plástica, 

pincéis, todos deverão ser de boa procedência e adquiridos junto a 

fabricantes de boa reputação no mercado, sujeitos à reprovação do Setor 

de Fiscalização competente do Município. 

b) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ter 

garantia mínima de 06 (seis) meses.  

c) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser 

absolutamente novos, a constatação pela fiscalização no âmbito de uma 

autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui 

expresso, constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às 

sanções previstas, além de obrigá-la a fornecer mão-de-obra necessária 

para verificação pela fiscalização de todos os materiais e equipamentos 

aplicados, referentes à autorização em questão.  

d) Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta 

verificação deverão ser substituídos por outros novos, sem qualquer ônus 

para o contratante. 

e) Em cumprimento à Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável, 

deverá ser utilizado material de baixo consumo de energia.  

3.4. Testes e Ensaios 

a) Após a conclusão das instalações de cada luminária será feita teste de 

funcionalidade e operacionalidade. 

3.5. Descarte de Resíduos 

i) Todos os materiais retirados durante os serviços de adaptação elétrica do 

ginásio serão transportados pela empresa contratada para o seu almoxarifado. 

j) Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à 

disposição do Município, com relatório de quantitativos e classificação 

atualizados e está o usará segundo seus critérios, vontade e interesse.   

k) A empresa contratada jamais poderá utilizar os materiais salvados para 

recomposição, salvo condições onde houver autorização prévia pelo Setor 

competente do Município 

l) A empresa contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento, 

transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de 

Iluminação Pública de propriedade do Município. Estes materiais 

contaminantes, deverão ter sua destinação final realizada de forma sustentável 

e ambientalmente correta.  

m) Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 

de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, 

deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva 

responsabilidade da contratada.  

n) Todas as lâmpadas de descarga retiradas, por terem atingido o final da sua 

vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser 
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quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por 

órgão ambiental competente.  

o) A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de 

destinação final, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos 

serviços de manutenção.  

p) Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, está se 

responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 

acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, 

devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.   

4.0. SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 

O serviço de substituição de luminárias proposto, abrange a troca das luminárias 

antigas pelas Luminárias de LED padrão, com o objetivo de garantir a funcionalidade 

do Sistema de Iluminação Pública.  

4.1. Escopo 

O serviço de manutenção apresenta o seguinte escopo: 

• Verificação dos pontos de iluminação que devem ser trocados; 

• Revisão das condições e do estado geral da unidade que passará pelo processo de 

troca; 

• O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de emergência 

dentro dos prazos previstos em contrato; 

• Atendimento a solicitação para substituição de lâmpadas apagadas à noite ou 

acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a inconformidade, 

como revisão no circuito dentro dos prazos previstos; 

• Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede, seguindo instruções da 

Fiscalização, com descarte dos materiais nocivos ao meio ambiente; 

• A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, descritos no 

projetor, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no ponto de 

iluminação pública; 

• Todos os serviços de manutenção deverão ser relatados ao órgão administrativo, 

devendo os serviços estar por ordem de solicitação e caso haja a necessidade de 

executar e / ou utilizar materiais fora do escopo do projeto, os mesmos deverão 

ser comunicados para o fiscal, afim de serem avaliados e liberados para execução.  

4.2. Parâmetros Normativos 

As instalações elétricas foram projetadas de acordo com as normas abaixo e deverão 

prevalecer nos casos de dúvidas e/ou omissões. 

• ABNT NBR 5101: Iluminação pública; 

• ABNT NBR 15129: Luminárias para iluminação pública; 

• ABNT NBR 60662: Lâmpadas vapor de sódio; 

• ABNT NBR 1167: Lâmpadas vapor metálico; 
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• ABNT NBR 13593: reatores e ignitores para lâmpadas; 

• ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos; 

• NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade; 

4.3. Especificações dos materiais 

Os equipamentos e materiais deverão obedecer aos parâmetros citados no Manual 

Técnico das Instalações Elétricas, assim como nos padrões usuais. A lista de materiais 

segue a tabela 03. 

TABELA 03: Lista de material. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

1 

Luminária de LED para iluminação pública, de 

138W até 180W – fornecimento e instalação. 

AF_08/2020. 

und 35,00 

2 
Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, 

de conector, sem base. 
und 35,00 

3 Base para relé fotoelétrico, und 35,00 

4 

Braço para iluminação pública, em tubo de aço 

galvanizado, comprimento de 1,50w, para fixação 

em poste de concreto. 

und 35,00 

5 Cabo de 750V de 2,50mm². m 70,00 

6 Conector perfurante de 2,50 – 25mm². und 70,00 

• Considerações importantes 

a) Os materiais necessários aos serviços serão adquiridos e fornecidos pela 

empresa contratada. Materiais de uso corrente tais como fitas isolantes, 

massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes, 

mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverão ser 

adquiridos de fabricantes devidamente qualificados e certificados. Assim 

como: lixas, panos, estopas, sabões, massa para calafetar, massa plástica, 

pincéis, todos deverão ser de boa procedência e adquiridos junto a 

fabricantes de boa reputação no mercado, sujeitos à reprovação do Setor 

de Fiscalização competente do Município. 

b) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ter 

garantia mínima de 06 (seis) meses.  

c) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser 

absolutamente novos, a constatação pela fiscalização no âmbito de uma 

autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui 

expresso, constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às 

sanções previstas, além de obrigá-la a fornecer mão-de-obra necessária 

para verificação pela fiscalização de todos os materiais e equipamentos 

aplicados, referentes à autorização em questão.  

d) Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta 

verificação deverão ser substituídos por outros novos, sem qualquer ônus 

para o contratante. 

e) Em cumprimento à Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável, 

deverá ser utilizado material de baixo consumo de energia.  
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4.4. Testes e Ensaios 

b) Após a conclusão das instalações de cada luminária será feita teste de 

funcionalidade e operacionalidade. 

4.5. Descarte de Resíduos 

q) Todos os materiais retirados durante os serviços de adaptação elétrica do 

ginásio serão transportados pela empresa contratada para o seu almoxarifado. 

r) Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à 

disposição do Município, com relatório de quantitativos e classificação 

atualizados e está o usará segundo seus critérios, vontade e interesse.   

s) A empresa contratada jamais poderá utilizar os materiais salvados para 

recomposição, salvo condições onde houver autorização prévia pelo Setor 

competente do Município 

t) A empresa contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento, 

transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de 

Iluminação Pública de propriedade do Município. Estes materiais 

contaminantes, deverão ter sua destinação final realizada de forma sustentável 

e ambientalmente correta.  

u) Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 

de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, 

deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva 

responsabilidade da contratada.  

v) Todas as lâmpadas de descarga retiradas, por terem atingido o final da sua 

vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser 

quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por 

órgão ambiental competente.  

w) A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de 

destinação final, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos 

serviços de manutenção.  

x) Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, está se 

responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 

acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, 

devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.   

5.0. INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS 

O serviço de instalações de Luminárias LED, contempla as área que atualmente se 

encontram sem nenhum tipo de iluminação, com o objetivo de garantir a 

funcionalidade do Sistema de Iluminação Pública.  

5.1. Escopo 

O serviço de manutenção apresenta o seguinte escopo: 

• Verificação dos pontos de iluminação que devem ser trocados; 



PREFEITURA MUNICIPAL 

LIMOEIRO DO AJURU - PA 

PROJETO BÁSICO DE ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Pá
gi

n
a1

1
 

• Revisão das condições e do estado geral da unidade que passará pelo processo de 

troca; 

• O pronto atendimento e a eficaz execução de serviços em caso de emergência 

dentro dos prazos previstos em contrato; 

• Atendimento a solicitação para substituição de lâmpadas apagadas à noite ou 

acesas de dia, ou substituição de qualquer acessório que cause a inconformidade, 

como revisão no circuito dentro dos prazos previstos; 

• Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede, seguindo instruções da 

Fiscalização, com descarte dos materiais nocivos ao meio ambiente; 

• A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, descritos no 

projetor, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no ponto de 

iluminação pública; 

• Todos os serviços de manutenção deverão ser relatados ao órgão administrativo, 

devendo os serviços estar por ordem de solicitação e caso haja a necessidade de 

executar e / ou utilizar materiais fora do escopo do projeto, os mesmos deverão 

ser comunicados para o fiscal, afim de serem avaliados e liberados para execução.  

5.2. Parâmetros Normativos 

As instalações elétricas foram projetadas de acordo com as normas abaixo e deverão 

prevalecer nos casos de dúvidas e/ou omissões. 

• ABNT NBR 5101: Iluminação pública; 

• ABNT NBR 15129: Luminárias para iluminação pública; 

• ABNT NBR 60662: Lâmpadas vapor de sódio; 

• ABNT NBR 1167: Lâmpadas vapor metálico; 

• ABNT NBR 13593: reatores e ignitores para lâmpadas; 

• ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos; 

• NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade; 

5.3. Especificações dos materiais 

Os equipamentos e materiais deverão obedecer aos parâmetros citados no Manual 

Técnico das Instalações Elétricas, assim como nos padrões usuais. A lista de materiais 

segue a tabela 04. 

TABELA 04: Lista de material. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

1 

Luminária de LED para iluminação pública, de 

138W até 180W – fornecimento e instalação. 

AF_08/2020. 

und 29,00 

2 
Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000W, 

de conector, sem base. 
und 29,00 

3 Base para relé fotoelétrico, und 29,00 

4 

Braço para iluminação pública, em tubo de aço 

galvanizado, comprimento de 1,50w, para fixação 

em poste de concreto. 

und 29,00 

5 Cabo de 750V de 2,50mm². m 58,00 

6 Conector perfurante de 2,50 – 25mm². und 58,00 
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• Considerações importantes 

a) Os materiais necessários aos serviços serão adquiridos e fornecidos pela 

empresa contratada. Materiais de uso corrente tais como fitas isolantes, 

massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes, 

mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverão ser 

adquiridos de fabricantes devidamente qualificados e certificados. Assim 

como: lixas, panos, estopas, sabões, massa para calafetar, massa plástica, 

pincéis, todos deverão ser de boa procedência e adquiridos junto a 

fabricantes de boa reputação no mercado, sujeitos à reprovação do Setor 
de Fiscalização competente do Município. 

b) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ter 

garantia mínima de 06 (seis) meses.  

c) Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverão ser 

absolutamente novos, a constatação pela fiscalização no âmbito de uma 

autorização de serviço, qualquer ocorrência em desacordo com o aqui 

expresso, constituirá falta grave, sujeitando a empresa contratada às 

sanções previstas, além de obrigá-la a fornecer mão-de-obra necessária 

para verificação pela fiscalização de todos os materiais e equipamentos 

aplicados, referentes à autorização em questão.  

d) Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta 

verificação deverão ser substituídos por outros novos, sem qualquer ônus 

para o contratante. 

e) Em cumprimento à Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável, 

deverá ser utilizado material de baixo consumo de energia.  

5.4. Testes e Ensaios 

c) Após a conclusão das instalações de cada luminária será feita teste de 

funcionalidade e operacionalidade. 

5.5. Descarte de Resíduos 

y) Todos os materiais retirados durante os serviços de adaptação elétrica do 

ginásio serão transportados pela empresa contratada para o seu almoxarifado. 

z) Todo o material que puder ser reaproveitado deverá ser colocado sempre à 

disposição do Município, com relatório de quantitativos e classificação 

atualizados e está o usará segundo seus critérios, vontade e interesse.   

aa) A empresa contratada jamais poderá utilizar os materiais salvados para 

recomposição, salvo condições onde houver autorização prévia pelo Setor 

competente do Município 

bb) A empresa contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento, 

transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de 

Iluminação Pública de propriedade do Município. Estes materiais 

contaminantes, deverão ter sua destinação final realizada de forma sustentável 

e ambientalmente correta.  

cc) Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais n° 9605 

de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, 
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deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva 

responsabilidade da contratada.  

dd) Todas as lâmpadas de descarga retiradas, por terem atingido o final da sua 

vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser 

quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por 

órgão ambiental competente.  

ee) A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de 

destinação final, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos 

serviços de manutenção.  

ff) Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, está se 

responsabilizará pelo correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), 

acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua destinação final, 

devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.   

6.0. PROCESSO EXECUTIVO 

O processo executivo dos serviços expos acima devem seguir o seguinte processo 

executivo, para garanti a qualidade e a segurança dos usuários e funcionários. 

CATEGORIA ATIVIDADE 

PRÉ-EXECUÇÃO 

VISTORIA 

Antes da realização dos serviços descritos, deverá ser realizado vistoria no Ginásio 

e no sistema de iluminação pública de todos os logradouros da cidade, para 

inspeção das atuais condições, detectando lâmpadas apagadas a noite e acesas 

durante o dia, unidade fora de prumo, abalroadas, luminárias com compartimento 

aberto, braço ou suporte fora de posição, quadros e medidores danificados ou fora 

das especificações técnicas exigidas. 

EXECUÇÃO 

GERAL 

Limpeza geral da área; 

Remover quaisquer elementos indesejados tais como: ninhos de pássaros, detritos 

dentro e em volta do poste e das proteções da base do poste; plantas e terra 

acumuladas na base do poste; 

Realizar a poda de árvores que venham a interferir no serviço; 

Assegurar que as luminárias estão fixadas adequadamente e funcionando; 

Verificar o estado de conservação dos suportes de fixação das luminárias e 

substituir, se necessário; 

Verificar as conexões dos suportes de fixação das luminárias; 

Substituir conexões corroídas ou enferrujadas do suporte de fixação das 

luminárias; 

Manter registro dos equipamentos inspecionados e reparados executados; 

Revisar as conexões e o estado geral do sistema de iluminação, cada vez que nela 

for realizada qualquer intervenção. 

ESTRUTURA Inspecionar a estrutura do poste e do ginásio; 

ILUMINAÇÃO 

GERAL 

Verificar o consumo de energia das luminárias de cada poste e comparar o valor 

esperado, assim como do ginásio. Consumos muito acima ou abaixo do esperado 

são indicativos de instalação degradada ou com problemas; 

Ajustar a posição das luminárias para angulação correta; 

Corrigir os problemas e incompatibilidade nos quadros de distribuição e de 

medição do ginásio; 
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Verificar se todos os refletores LED das luminárias estão com a mesma 

temperatura de cor; 

ELÉTRICA 

Verificar as conexões elétricas das luminárias e relés fotoelétricos; 

Verificar o aterramento do sistema de iluminação pública; 

Verificar e testar os relés fotoelétricos; 

Verificar e testar as luminárias; 

Verificar o estado de conservação dos cabos elétricos; 

Verificar o estado de conservação de cada refletor das luminárias; 

Verificar o estado de conservação dos relés; 

Substituir os relés fotoelétricos defeituosos ou queimados; 

Substituir a base dos relés fotoelétricos defeituosos; 

Realizar a limpeza dos refletores; 

Realizar a limpeza dos relés fotoelétricos; 

Medir com um multímetro a tensão e a corrente das luminárias e relés 

fotoelétricos; 

Medir com um multímetro a tensão e a corrente nos pontos de iluminação do 

ginásio; 

Medir com um luxímetro, a iluminância das luminárias ou de cada refletor; 

Verificar a alternância de ligação de fase das luminárias de poste a porte; 

RELATÓRIO DE 

MANUTENÇÃO 

Deverá ser emitido relatório descritivo com registro fotográfico dos componentes 

do SIP e do Ginásio, antes e depois, para comprovação do serviço executado 

conforme plano de manutenção. 

A empresa contratada deverá apresentar até o 10 dia do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, ou quando solicitada, ao município, relatório mensal 

contendo: 

• Quantidade de Pontos de Iluminação Pública (IP) manutenção com 

identificação dos locais durante o mês; 

• Quantidade de atendimentos para manutenção de Pontos de IP e 

reclamações recebidas durante o mês; 

• Quantidade de Pontos de IP manutenidos identificados para ronda da 

própria contratada durante o mês; 

• Quantidade de Pontos de IP manutenidos identificados pela própria 

Fiscalização e por esta solicitados durante o mês; 

• Quantidade em estoque no Almoxarifado da Contratada de material 

retirado a disposição do Municipio na data; 

• Quantidade de material nocivo ao meio ambiente que foi retirado para 

acondicionamento e destinação durante o mês; 

Demais dados a serem solicitados a critério da Fiscalização; 

Todos os insumos que originam relatórios deverão ficar à disposição da 

Fiscalização, para conferência in loco. 

EQUIPE 

É de inteira responsabilidade da empresa contratada o treinamento, qualificação e 

recursos de mão de obra, material e equipamentos necessários aos trabalhos para o 

cumprimento dos prazos e demais exigências para o serviço de manutenção, 

observando as quantidades mínimas necessárias. 

01 - Engenheiro Eletricista; 

01 - Eletricista; 

01 - Ajudante; 

Veículo 

Combustível 
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Treinamentos; 

Escada; 

FERRAMENTAS: alicate universal; alicate bico redondo; conivete para eletricista, 

lâmina 120mm com estojo; jogo de chave de fenda simples; jogo de chave Philips; 

bolsa de ferramentas; fita isolante. 

Equipamentos de medição 

EPI's: bota de segurança para linha viva, óculos de proteção; capacete oba total 

classe B; colete refletivo; luvas de segurança do tipo vaqueta; protetor solar fator 

30; repelente contra inseto (120 ml); vestimenta de segurança resistente a chamas; 

cinto de segurança do tipo paraquedista; talabarte Y; trava-quedas; cordas; cone de 

sinalização; fita de sinalização; 
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