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ESTADO DO PARÁ
MUNICiPIO DE OBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBAN
SEURBI

C,

tcí

3u
ISMO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE REQUISITANTE:
INFRAESTRUTURA.

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E

UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): SISTEMA MUNICIPAL DE ILUMINAçAO PUBLICA.

1. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAME NTACAO LEGAL

O MUNICIPIO DE OBIDOS/PA, através da Unidades Requisitante, pretende contratar, com
base na Lei Federal n' 10.52O12OO2, Decreto Federal n". 3.555/2000, e subsidiariamente à

Lei Federal n" 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a legislação correlata e
demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, é para contratação de empresa
especializada nos serviços de engenharia eletrica para a prestação de serviços de
modernização e eficiêntização dos parques de iluminação pública, com substituição e
instalação de luminárias, para atender as demandas desta Secretaria.

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACÃO NO OBJETO

2.1

2.2

2.3

Considerando que os desgastes dos materiais que com o passar do tempo é necessário a
sua reposição, sob pena de apresêntarem defeitos por perder a eficiência aos poucos,
sendo que, a solução é a prevenção por meio de serviços operacionais, que incluem a
manutençáo preventiva e corretiva. Com a substituição dos pontos será possível a
implantação de luminárias em LED dentro do município permitindo a viabilização tornando-a
eficiente e econômica, haja vista que a cidade terá economia no consumo de energia e uma
iluminação mais eficiente com um período de vida útil do material mais longo.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço da Concorrência supracitado, lustifica-se
pela vantajosidade para a AdministraÇão Pública, conforme confirmam as propostas
acostadas e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo
menos moroso do que um processo licitatório comum, em razáo da urgência na aquisiÇão dos
referidos bens para abastecer a unidade requisitante com o material necessário a

reestruturação e modernização da rede de iluminação pública.

A presente contrataÇão é de natureza continuada.

3. DA ESPECIFICAÇAO DO OBJETO
3.1 . Esoecificacão Geral dos materiais e ouantitativos limitados a 50% dos ouantitativos

reqistrados na Ata de ori em consolidados abaixo

Execução de serviços de retirada de luminária
antiga e substituição por Luminária Led - 120w

12.000 Lumens tecnologia cob, com base 3

pinos, 6.000k â 6.500k, incluindo braço curvo 3

metros, relé fotoéletrico, cabos de cobre

VATOR TOTAL

Rs 2.899.950,41

UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITAR'OITEM DESCRTçÃO

74991

Execução de servicos de retirada de lumináriã
antiga e substituição por Luminária Led 100W.

10.000 Lumens tecnologia cob, com base 3
pinos,6.000k a 6.500k, incluindo braço curvo 3

metros, relé fotoéletrico, cabos de cobre
1,5mmÍ, conecroÍês necêssários confor me

especificação Técnica.

2 unidade 1500 R5 2.03s,70 Rs 3.053.550,00

5-§

unidâde R5 1.934,59


